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 1. Programmas vispārējs raksturojums  

  

Programmas priekšnosacījums ir tas, ka  vairāku  gadu  gaitā  Daugavpils 
Universitātē ir izveidojusies autoritatīva literatūrzinātnes skola, kurai ir svarīga loma 
Latvijas zinātnē un kuru pazīst arī aiz Baltijas valstu robežām.  

Daugavpils literatūrzinātnes skolas galvenie darba virzieni ir literatūras teorija, 
cittautu literatūras vēsture, salīdzināmā literatūrzinātne.  
 Programmas aktualitāti nosaka šādi faktori: 
 

• tālāka literatūrzinātnes kā svarīgas filoloăijas zinātnes nozares attīstība 
Latvijā; 

• mūsdienu Eiropas literatūru vēstures izpētes nepieciešamība, kuru 
kontekstā ir iespējama nacionālo literatūru (tajā skaitā arī Baltijas valstu 
literatūru) izpēte; 

• salīdzināmās literatūrzinātnes attīstība, kas dod iespēju izprast nacionālo 
pasaules ainu savdabīgumu un to savstarpējo saikni. 

 
Doktora studiju programma “Literatūrzinātne tiek realizēta divās 

apakšnozarēs: salīdzīnāmā literatūrzinātne, citttautu literatūras vēsture.  
 
Programma  tiek  veidota  un  realizēta saskaĦā ar “Likuma par zinātnisko 

darbību” un MK Noteikumu Nr. 1001, 2005.g. “Doktora zinātniskā grāda 
piešėiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” prasībām, kā arī saskaĦā ar DU 
Satversmes prasībām. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Doktora  studiju  programmas mērėi un uzdevumi 
 

  
 Studiju programmas apguves forma: klātienes un neklātienes. 
 Studiju ilgums: 3 gadi klātienē, 4 gadi neklātienē. 

Iegūstamais diploms: filoloăijas doktors literatūrzinātnes nozarē cittautu 
literatūras vēstures un salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē. 
 Programma paredzēta personām, kurām ir humanitāro zinātĦu maăistra vai tam 
pielīdzināts akadēmiskais grāds. 
 Iestājpārbaudījumi:  
- eksāmens literatūrzinātnē;  
- pārrunas par iesniegto referātu (DU maăistra studiju programmas “Filoloăija” 
(krievu filoloăija, latviešu filoloăija, salīdzināmā filoloăija) absolventi neiesniedz 
referātu un nekārto pārrunas par to.  
- eksāmens svešvalodā. 
 
 
  
 MĒRĖIS 
 
 Programmas merėis ir augstākās kvalifikācijas speciālistu – literatūrzinātnieku 
ar doktora grādu sagatavošana, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu filoloăijas 
zinātnes aktuālas problēmas. 
 
 UZDEVUMI:  
 

• mūsdienu literāro parādību analīzes metodoloăiju apgūšana (kas Ĝauj risināt 
ar konkrēto vēsturiski filoloăisko situāciju saistītus zinātniskus 
jautājumus); 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par konkrētas nacionālās literatūras 
vēsturi vai par salīdzināmo nacionālo literatūru vēsturi apguve; 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par pētāmās vai salīdzināmās literatūras 
un kultūras laikmetu fundamentāla apguve; 

• pasaules un īpaši Eiropas literatūras apguve tādā apjomā, kas Ĝauj izskatīt 
konkrētas nacionālās literatūras zinātniskās problēmas plašā kultūras un 
literātūras kontekstā; 

• aktīva piedalīšanās DU un Latvijas universitāšu zinātniskajā dzīvē, kā arī 
sistemātiska piedalīšanās zinātniskajās konferencēs ārzemēs, sistemātiskas 
publikācijas ievērojamākajos filoloăiskajos žurnālos, kas atspoguĜo izvēlētā 
pētījuma rezultātus; 

• optimālu apstākĜu radīšana doktorantiem izvirzīto uzdevumu īstenošanai, 
proti, iespējas strādāt bibliotēkās un arhīvos ārzemēs, iespējas piedalīties 



citu augstskolu rīkotajās un starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, 
iespējas stažēties kādā no tās valsts universitātēm, kuras literatūra tiek 
pētīta;  

• apstākĜu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.  
 



 
3. Doktora studiju programmas saturs un organizācija 
       
        3.1. Programmas saturs  

 
Programmas apjoms - 120 KP. 
 
Literatūrzinātnes doktora programmai ir divas apakšnozares: 

 
1)  cittautu literatūras vēsture,  
2)  salīdzināmā literatūrzinātne.   
 

Doktora programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maăistra studiju 
programmām, visas šīs programmas veido viengabalainu DU literatūrzinātniskās 
izglītības sistēmu.  

Atšėirībā no bakalaura studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras vēstures 
izpēte) un maăistra studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras teorijas izpēte), 
doktora studiju programmai ir teorētiski  vēsturiska ievirze, kas nodrošina augstāko 
sintētisko analīzes līmeni. Doktora studiju programmas pamatā ir nacionālo pasaules 
ainu realizēšana literārajos tekstos un to salīdzināšana.  

Programma sastāv no lekciju kursiem un semināriem un promocijas darba. 
Lekciju kursi un semināri tiek sadalīti divās grupās: 
 

1) obligātie lekciju kursi,  
 2) obligātās izvēles kursi.  

 
Doktora programma sastāv no četriem blokiem:  

 
1)  Teorētiskais bloks, kuru veido kursi «Mūsdienu literatūrzinātnes 

metodoloăija» un «Teorētiskais seminārs». Teorētiskā bloka mērėis ir doktorantu 
spēja brīvi orientēties mūsdienu literatūrzinātnes metodoloăiskajos virzienos un 
doktora pētījuma metodoloăiskās bāzes izveide.  
 

2) Literatūrvēsturiskā bloka pamatā ir seminārs “Pētāmā laikmeta nacionālas 
literatūras vēsture” (katrā konkrētā gadījumā notiek konkrētās nacionālās literatūras 
izpēte, piemēram, ja doktorants studē vācu literatūru, tad tā ir vācu literatūra). 
Salīdzināmās literatūrzinātnes programmā analoăiska funkcija ir semināram “Pētāmo 
laikmetu salīdzināmo literatūru vēsture”. Šajā blokā tiek iekĜauti arī tādi kursi kā 
“Valodas procesi pētāmā laikmeta literatūrā” un “Pētāmā laikmeta vēsturiskie 
procesi” (piemēram, ja tiek pētītas 19.gs. otrās puses literārās parādības, tad tiek 
Ħemti vērā visi 19.gs. otrās puses vēsturiskie procesi), “Pētāmā laikmeta kultūras 
procesi”. 

 



3) Speciālo prasmju apguve un aprobācija. Šajā blokā ietilpst kurss “Promocijas 
darba metodoloăiskais seminārs” un „Svešvaloda”.  Doktora studiju programmā tiek 
paredzēta vienas Eiropas valsts valodas apguve un, pirmkārt, angĜu valodas apguve 
(jo tā ir starptautiskā komunikācijas valoda). Doktoranti var apgūt arī citas 
svešvalodas: vācu, franču vai kādu no skandināvu valodām. Nepieciešamības 
gadījumā salīdzināmās literatūrzinatnes programmas ietvaros ir iespējama divu 
svešvalodu apguve. 
 
 

4) Promocijas darba izstrāde  - 84 KP 
 

 



Apakšnozare:  cittautu  literatūras  vēsture 
 

 
Kursa nosaukums 

 

Kursa 
kre-
dīts 
(KP) 

 
Pārbaudes 

forma  

 
Docētājs                          

Promocijas darbs 84   
 

Obligātie  kursi:  30  KP. 
Mūsdienu literatūrzinātnes 

metodoloăijas  
5 eksāmens   Dr.habil.philol., prof. 

F.Fjodorovs, dr.philol., 
asoc.prof. M.Burima 

Teorētiskais seminārs 8 dif.ieskaite   Dr.habil.philol., prof. 
F.Fjodorovs 

Literatūrvēsturiskais 
seminārs “Pētāmā laikmeta 
nacionālās literatūras 
vēsture” 

 

6 dif. ieskaite  Dr.habil.philol., prof. 
F.Fjodorovs  

Dr. habil. philol., prof. 
J.Trofimovs 

Dr.philol.,asoc.prof. 
A.Stankeviča 

Dr. philol., asoc.prof..  
A.ĥeminuščijs   

Dr.philol., asoc.prof. 
M.Burima 

Dr.philol., asoc.prof. 
E.VasiĜjeva 

Dr.philol. A.Romanovska 
Promocijas darba 
metodoloăiskais seminārs 

6 dif. ieskaite  Semināru vada promocijas 
darba vadītājs 

Svešvaloda 5 eksāmens Dr.philol., doc. S.Meškova  
Mg.philol., as. I.Vingre  

 
Obligātās  izvēles  kursi: 6  KP. 

 
Rietumu kultūras galvenās 

paradigmas 
4 eksāmens  Dr.habil.philol., 

 prof. F.Fjodorovs 
Dr.philol., 

 asoc.prof. Stankeviča 
Dr.philol., 

asoc.prof. E.Vasiljeva 
Dr. philol., doc. G.Markovs 

 
Valodas procesi pētāmā 2 dif. ieskaite  Mag.philol.V.Ruža, 



laikmeta  literatūrā Mag.philol. I.Zuăicka, 
Mag.philol. I.Teilāne  

Mag. philol., lekt. 
N.Fjodorova  

Pētāmā  laikmeta vēsturis-
kie procesi 

2 dif. ieskaite  Dr. hist., asoc. prof. 
H.Soms 

Dr. hist., asoc. prof. 
A.Ivanovs 

Dr. philol., doc. G.Markovs 
Pētāmā  laikmeta kultūras 
procesi 

2 dif. ieskaite  Dr. philol., asoc.prof. 
A.Stankeviča  

Dr.philol., asoc.prof. 
E.VasiĜjeva 

Dr.paed.,asoc.prof. V.Liepa 
 

 
Apakšnozare: salīdzināmā literatūrzinātne 

 
 

Kursa nosaukums 
 

Kursa 
kre-
dīts 
(KP) 

Pārbaudes 
forma 

Docētājs 

 
Promocijas darbs 

 

 
84 

  

 
Obligātie  kursi:  30  KP 

 
Mūsdienu literatūrzinātnes 

metodoloăijas  
5 eksāmens   Dr.habil.philol., prof. 

F.Fjodorovs, dr.philol. 
asoc.prof. M.Burima 

Teorētiskais seminārs 6 dif.ieskaite   Dr.habil.philol., prof. 
F.Fjodorovs 

Literatūrvēsturiskais 
seminārs “Pētāmo laikmetu 
salīdzināmo literatūru 
vēsture” 

 

6 dif. ieskaite  Dr.habil.philol., prof. 
F.Fjodorovs  

Dr. habil. philol., prof. 
J.Trofimovs 

Dr.philol.,asoc.prof. 
A.Stankeviča 

 
Dr. philol., asoc.prof..  

A.ĥeminuščijs   



Dr.philol., asoc.prof. 
M.Burima 

Dr.philol., asoc.prof. 
E.VasiĜjeva 

Dr.philol. A.Romanovska 
Komparatīvistikas vēsture 2 dif.ieskaite Dr.philol., asoc.prof. 

M.Burima 
Promocijas darba 
metodoloăiskais seminārs 

6 dif. ieskaite  Semināru vada promocijas 
darba vadītājs 

Svešvaloda 5 eksāmens Dr.philol., doc. S.Meškova  
Mg.phlol., as. I.Vingre  

 
Obligātie izvēles kursi: 6 KP. 

 
Rietumu kultūras galvenās 

paradigmas 
4 eksāmens  Dr.habil.philol., 

 prof. F.Fjodorovs 
Dr.philol., 

 asoc.prof. Stankeviča 
Dr.philol., 

asoc.prof. E.Vasiljeva 
Dr. philol., doc. G.Markovs 

Valodas procesi pētāmā 
laikmeta  literatūrā 

2 dif. ieskaite  Mag.philol.V.Ruža, 
Mag.philol. I.Zuăicka, 
Mag.philol. I.Teilāne  

Mag. philol., lekt. 
N.Fjodorova 

Pētāmā  laikmeta vēsturis-
kie procesi 

2 dif. ieskaite  Dr. hist., asoc. prof. 
H.Soms 

Dr. hist., asoc. prof. 
A.Ivanovs 

Dr. philol., doc. G.Markovs 
Pētāmā  laikmeta kultūras 
procesi 

2 dif. ieskaite  Dr. philol., asoc.prof. 
A.Stankeviča  

Dr.philol., asoc.prof. 
E.VasiĜjeva 

Dr.paed.,asoc.prof. V.Liepa 
Dr.philol., asoc.prof. 

E.VasiĜjeva 



Sešu gadu darba laikā kĜuva skaidrs, ka  
1) ir nepieciešams mainīt studiju kursu sastāvu un to kredītpunktu skaitu atsevišėos 
kursos. (Studiju programmas skat. 1. pielikumā) 
 
2) programmā paredzētie obligātie un obligātās izvēles kursi ir nepieciešami 
pilnvērtīgas izglītības iegūšanā. (Kursu aprakstus skat.  2. pielikumā) 

     
 

3.2. Studiju organizācija doktora programmā 
 

Studiju ilgums doktorantūrā 3 gadi klātienē, 4 gadi neklātienē. Teorētiskās 
studijas notiek galvenokārt pirmajā un otrajā studiju gadā  
Doktora teorētiskās studijas beidzas ar promocijas eksāmenu 6. semestrī.  
Eksāmens svešvalodā jānokārto 4.semestrī.  
Pedējais studiju gads pamatā ir atvēlēts promocijas darba izstrādei un 
aizstāvēšanai (vai iesniegšanai un aizstāvēšanai).  
Promocijas darbs tiek izstrādāts vienlaicīgi ar teorētiskajiem pētījumiem. 

Doktora pētījuma procesa sākums ir promocijas darba tēmas un doktoranta un darba 
vadītāja kopīgā darba plāna apstiprināšana, kas notiek doktora programmas padomes 
sēdē pirmajā studiju nedēĜā.  

Katra studiju gada sākumā, Ħemot doktora darba vadītāja priekšlikumus, 
doktorants doktora programmas padomes sēdē atskaitās par darba grafika izpildi.  

Doktorantam jāuzstājas ar referātiem vietējās un starptautiskās konferencēs 
gan DU, gan citās Latvijas un ārzemju augstskolās un jāpublicē savu pētījumu 
rezultāti. Doktorantūras studiju laikā  jāuzstājas vizmaz 5 zinātniskajās konferencēs 
un jāpublicē vismaz 5 raksti zinātniskajos žurnālos (izdevumos). Tādējādi notiek 
doktora darba aprobācija. Doktorantūras studiju laikā doktorantam nepieciešams 
iekĜauties to speciālistu lokā, kas pēta attiecīgo tēmu.  

Viens no vissvarīgākajiem sekmīgas doktora pētījuma izstrādes 
nosacījumiem ir darbs arhīvos un lielākajās zinātniskajās bibliotēkās, kas Ĝauj izpētīt 
visu darbam nepieciešamu avotu un bibliogrāfisko materiālu kompleksu.  

 



 
3.3. Promocijas darba vadīšana un izstrādē 

 
Par promocijas darba vadītāju ar doktora programmas padomes lēmumu tiek 

nozīmēts profesors vai asociētais profesors, reizēm docents, kurš ir speciālists 
doktora pētījuma jomā. 
 Atsevišėos gadījumos par promocija darba vadītāju var būt uzaicināts 
atbilstošas kvalifikācijas speciālists no citas universitātes. 
 Promocijas darbam apakšnozarē “Salīdzināmā  literatūrzinātne” var būt 
nozīmēts vadītājs un konsultants, kas ir speciālisti attiecīgajās salīdzināmajās 
literatūrās. 
 Darba vadītājs kopā ar doktorantu izstrādā doktora pētījuma stratēăiju un 
taktiku, sagatavo pētījuma projektu, kā arī tā izpildes grafiku. 
 Vadītājs nodrošina doktorantam nepieciešamās konsultācijas gan ar DU, gan 
ar citu universitāšu speciālistiem. 
 Doktora programmas padomes sēdēs vienlaicīgi ar doktoranta atskaitēm viĦa 
darbu raksturo arī vadītājs. 

Promocijas darbs ir patstāvīgs oriăināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku 
problēmu, kurai ir nozīmīga loma literatūrzinātnes attīstībā. 

Promocijas darba vadītājs un tēma tiek apstiprināta DU Doktorantūras 
padomē.  

Promocijas darba kārtību nosaka Nolikums par Promocijas kārtību un 
kritērijiem  Nr.134, kas saskaĦots ar “Likumu par zinātnisko darbību” un MK 
Noteikumu Nr. 1001, 2005.g. “Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) 
kārtība un kritēriji” prasībām, kā arī  Nolikums par DU promocijas padomēm un 
Nolikums par DU promocijas padomi literatūrzinātnē. 

 



4. Studiju programmas nodrošinājums 
 
4.1. Akadēmiskais personāls 

 
Doktora programmas izpildi nodrošina Komparatīvistikas institūta, Latviešu 

literatūras un kultūras, Krievu literatūras un kultūras kā arī Latviešu valodas, Slāvu 
valodniecības, AngĜu filoloăijas un Vācu filoloăijas  un Vēstures katedru docētāji, 
profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki un pētnieki. Dažos gadījumos 
atsevišėu jautājumu izpētei semināru nodarbībās tiek pieaicināti kvalificēti docētāji 
bez doktora grāda. Visi docētāji aktīvi piedalās zinātniskajā dzīvē gan DU, gan citās 
Latvijas un ārzemju universitātēs, stažējas ārzemju Universitātēs. Docētāju vadībā 
Humanitārājā fakultātē regulāri notiek zinātniskās konferences (skat. 3. pielikums) 
Jauni docētāji studē doktorantūrā un  aizstāv disertācijas. 
 
LZA korespondētājloceklis,  dr. habil. philol., prof.  F.Fjodorovs  
Dr. habil. philol., prof. J.Trofimovs 
Dr.philol., asoc.prof. M.Burima 
Dr. philol., asoc.prof..  A.ĥeminuščijs   
Dr.philol.,asoc.prof. A.Stankeviča 
Dr.philol., asoc.prof. E.VasiĜjeva 
Dr. philol., doc. G.Markovs 
Dr.philol., doc. S.Meškova  
Dr.philol. A.Romanovska 
Dr. hist., asoc. prof. A.Ivanovs 
Dr. hist., asoc. prof. H.Soms 
Mag. philol., lekt. N.Fjodorova 
Mag.philol., lekt.V.Ruža,  
Mag.philol., lekt. I.Teilāne  
Mag.philol., as. I.Vingre 
Mag.philol., as. I.Zuăicka,  
                
 Docētāju CV skat  4. pielikumā.  
 

 



Docenti
18%

Lektori
19%

Asistenti
13%

Profesori
13%

as.Profesori
37%

 



4.2. Vieslektoru  iesaistīšana doktora studiju  
            programmas  realizēšanā  

 
 
Lekciju kursu lasīšanai un promociju darbu vadīšanai tiek aicināti 

viesprofesori no citām universitātēm un akadēmiskajiem institūtiem: 
 - akadēmiėe V.Vāvere (LZA), 
 - akadēmiėe J.Kursīte (LZA), 
 - prof. L.Sproăe (LU), 
 - prof. I.Belobrovceva (Tallinas Universitāte), 
 - prof. J.Dušečkina (Sanktpēterburgas Universitāte), 
 - prof. L.StadĦikovs (Hercena Sanktpēterburgas Pedagoăiskā 

Universitāte), 
- prof. Villem G.Veststeins (Amsterdamas Universitāte) 
- prof. H.Barāns (Olbani, ASV) 
- prof. V.Ščukins (Jagelonas Universitāte) 
- prof. N.Buks (Sorbonas Universitāte) 
- prof. A.Belousovs (Sanktpēterburgas Eiropas Uniersitāte). 
 

 Vieslektoru nolasītie kursi: 
 

2000.-2001.st g. 
16.-18.05. 

Maskavas Universitātes  
prof. T. Civjane  

Annas Ahmatovas daiĜrade 
(8.st.) 

2000.-2001.st g. 
23.05-25.05. 

SmoĜenskas Pedagoăiskās  
universitātes prof. V. Bajevskis  

Borisa Pasternaka dzeja (6.st.) 

2001.-2002. st. g. 
3.-4. 04. 

Sanktpēterburgas Universitātes 
 prof. V.Timofejevs 

Postmodernisms kā zinātniskā 
 problēma (6.st.) 

2002.-2003. st.g. 
20.-21.05. 

Sanktpēterburgas Kultūras un Mākslas 
universitātes prof. A.Belousovs 

Mūsdienu pilsētas folklora (6.st.) 
 

2003.-2004.st.g. 
29.-31.03. 

Vītauta Dižā Universitātes  
(KauĦa) prof. B.Kerbelite  

Folkloras naratīvu struktūra  
un semantika (6.st.) 

2003.-2004.st.g. 
18.-20. 05. 

Sanktpēterburgas Universitātes  
prof. J.Dušečkina  

Krievu kultūras antroponīmikas 
etīdes   (6 st.) 

2003.-2004.st.g. 
24.-25.05. 

Sanktpēterburgas Universitātes  
prof. P.Klubkovs 

Klišejas un stereotipi krievu 
sarunvalodā  (6.st.) 

2004.-2005 st.g. 
25.10.- 05.11. 

Vitebskas Universitātes prof.  
V. Maslova  

lekciju kurss “Kognitīvā 
lingvistika” (22 st.) 

2005.-2006. st.g. 
01.-04.10.                

Vācijas Universitātes          
prof. R.Ekerts                                                     

 lekciju kurss “Etnolingvistika” 
(6.st.)                               

2005.-2006. st.g. 
15.-16.05. 

Sanktpēterburgas Kultūras un Mākslas 
universitātes prof.V.Golovins  

Folklora mūsdienu kultūrā  
(6 st.) 

2005.-2006. st.g. 
25.05.06. 

Prof. N.Blagodats (Sanktpēterburga) 
  

S.Geršova daiĜrade krievu 
avangarda kontekstā (4 st.) 

 



 
4. 3. Finansējums 
 

Krievu filoloăijas doktora studiju programmas galvenais finansējuma avots ir 
valsts budžeta līdzekĜi.  

PapildlīdzekĜi tiek iegūti no studiju maksas. Studiju maksa pēdējos gados bija 
šāda:  

2004./2005. st.g. – 650 LVL 
2005./2006. st.g. – 740 LVL  
 
 
 

4.4.  Materiālais  un  tehniskais  nodrošinājums  
  

 
Auditorijas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un aprīkojuma 
atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem.  
 

Mācību process Doktora studiju programmā ir organizēts mācību korpusā 
Vienības ielā 13 (Humanitārā fakultāte). Mācību korpusā ir 29 telpas mācību procesa 
nodrošināšanai: auditorijas, laboratorijas un kabineti darbam nelielās grupās un arī 
lielās auditorijas plūsmu lekciju nodrošināšanai. Vairākas auditorijas pedējos gados 
ir izremontetas un kĜuvušas atbilstošas mūsdienu mācību procesa prasībam un motivē 
studentu darbam. 

Doktora studiju programma tiek realizēta auditoriju nodarbību un studentu 
patstāvīgā darba formā.  

• 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 viedeotehniku.  

 
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. Darbctacija 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 

 
405. aud.  
 
5 darbastacijas PLAN330 ar monitoru17’LCDViewSonic VA 702 . 

 
 

• Bez tām katrā katedrā ir kabineti ar bibliotēku un datoriem, pieslēgtiem 
Internetam (kopā 27); docētaju un studentu rīcība ir vizualās 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 patstāvigajām darbam ir pieejama datorklase ar  10 datoriem 
pieslēgtiem Internetam.  

 
 

Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un  
informāciju. 
 

 Lai apgūtu Doktora studiju programmu, studējošā rīcībā ir literatūra un citi 
mācību līdzekĜi.  

 
DU bibliotēkas fonds ir 322864, to sastāda: grāmatas – 275733, periodiskie izdevumi 
– 30143, pārējie izdevumi – 16988.  

DU bibliotēkas fonda ir 104024 grāmatu humanitārās zinātnes nozarē, t.sk. 20555  
literatūrzinatnē; 41606 valodniecībā; daiĜliteratūrā 79189. Lielāka daĜa no tiem ir e-



kataloăizēta. Doktora studiju programma ir nodrošināta ar periodiskiem izdevumiem 
latviešu, angĜu, krievu, vācu, poĜu u. c. valodās.    

Studiju procesa un studentu zinātniska darba pilnveidošanai DU bibliotēkā tiek 
izmantotas jaunās tehnoloăijas:  

• Interneta pieslēgums lasītāvās, katedru kabinētos;  

• bibliotēkas informāciju 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. 

• Pilnu elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes: 
Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, 
Newspaper Source, ERIC, Business Wire News, MEDLINE, Health Source – 
Consumer Edition, Agrikola). 

2006. gada DU bibliotēka piedāvā šādas datu bāzes:   
 
 

N.p
.k. 

Nosaukums Raksturojums Pieejamības 
vieta 

Interneta adrese 

1.  Letonika UzziĦu un 
tulkošanas sistēma 
internetā 

Informācijas 
zālē, lasītavās 

 

2.  NAIS Latvijas normatīvo 
aktu datu bāze 

Informācijas 
zālē, lasītavās, 
Sociālo zinātĦu 
fakultātē 

 

3.  EBSCO Daudznozaru datu 
bāze 

Visā DUNet 
datortīklā 

http://search.epnet.com 

4.  ProQuest Daudznozaru datu 
bāze 

Visā DUNet 
datortīklā 

http://proquest.umi.com/login 

5.  Science Direct Daudznozaru datu 
bāze 

Visā DUNet 
datortīklā 

www.sciencedirect.com 

6.  WESTLA 
International 

ES un ārvalstu 
juridisko dokumentu 
un žurnālu datu bāze 

Informācijas 
zālē 

 

7.  HeinOnline Juridiskie žurnāli, 
ASV līgumi un 
vieno-šanās, ASV 
augstākās tiesas 
dokumenti 

Visā DUNet 
datortīklā 

www.heinonline.org 



8.  RUBRICON Universāla uzziĦu 
izdevu datu bāze 

Informācijas 
zālē, lasītavās 

 

9.  SpringerLink Daudznozaru datu 
bāze 

Visā DUNet 
datortīklā 

www.springerlink.com 

10.  LursoftL Laikrakstu pilnu 
tekstu datu bāze 

Informācijas 
zālē 

 

 
Doktoranti regulāri izmanto ne tikai DU bibliotēkas, bet arī strādā Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, Akadēmiskajā bibliotēkā, Rakstniecības, teātra un mākslas 
muzejā, Latvijas un ārzemju rakstnieku muzejos, kā arī Pēterburgas Nacionālajā 
bibliotēkā, ViĜĦas bibliotēkā un citur. 



 
5. Studējošie 

 
 
 Humanitārās fakultātes doktorantūrā studē galvenokārt Humanitārās fakultātes 
darbinieki (Krievu literatūras un kultūras, Latviešu literatūras un kultūras, Vācu 
filoloăijas un AngĜu filoloăijas katedru pasniedzēji), kā arī Rēzeknes Augstskolas 
pasniedzēji. 
 DU Humanitārās fakultātes doktorantūra darbojas no 1995.g., šajā periodā tika 
aizstāvēti 5 promocijas darbi: 
 
 1998.g. septembrī  -  Elīnas VasiĜjevas; 
 1999.g. jūnijā         -  Genādija Markova; 
 1999.g. jūnijā         -  Natālijas Dainovičas; 
 2002.g. maijā         -  Maija Burima 
 2005.g. janvārī       -  Karīne Laganovska 
 
 

Promocijas darbu saraksts 
 

1998.-2006. studiju gads 
 
 

Nr. Studējošā 
vārds, uzvārds 

Darba nosaukums Darba 
zinātniskais  
vadītājs 

Studiju periods 

1. Maija Burīma K. Hamsuna un J. Akuratera 
prozas mākslinieciskā 
pasaule: sastatāmais 
raksturojums 

Dr. habil. 
philol.,  
prof. V.Vāvere 

1998- 2001 

2. Ingrīda 
Kupšāne 

Emigranta apziĦas modēĜi  
G. Janovskis un G. 
Gazdanovs 

Dr. habil. 
philol., 
prof. 
 P. Tābuns 

1998- 2001 

3. Karīne 
Laganovska 

Volfganga Borherta 
daiĜrades mākslinieciskā 
pasaule 

Dr. habil. 
philol., prof. 
F.Fjodorovs 

1998- 2001 

4. Andris 
Kazjukevičs 

G.Senkeviča vēsturiskais 
romāns 

Dr. habil 
philol., prof. 
F.Fjodorovs 

1999- 2002 

7. Larisa 
Safronova 

G.Gazdanova agrīnās prozas  
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil 
philol., prof. 
F.Fjodorovs 

1999- 2003 

8. Valentīna 
Baranovska 

A.Grīna daiĜrades 
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil 
philol., prof. 

1999- 2003 



F.Fjodorovs 
5. Žans Badins Latvija 20.gs. krievu 

literārajā izpratnē". 
Dr. habil 
philol., 
prof. E.Mekšs 

2000- 2003 

6. Rita Bramane Dž.Barija pasaka par Piteru 
Pēnu angĜu bērnu literatūras 
kontekstā. 

Dr. philol.  
asoc. prof. 
A.Stankeviča 

2000- 2003 

9. ěubova 
CeĜapītere 

R. Kiplinga daiĜrade angĜu 
neoromantiskās prozas 
kontekstā. 

Dr. philol.  
asoc. prof. 
A.Stankeviča 

2001- 2004 

10. Alīna 
Romanovska 

A.AustriĦa proza Eiropas 
literarajā telpā 

Dr. habil 
philol., prof. 
V. Vāvere  
 

2002- 2005 

11. Ilona Boluža Eduārda Mērikes proza 
19.gs. vācu prozas kontekstā 

Dr. habil 
philol., prof. 
F.Fjodorovs 

2002- 2005 

12. Jekaterina 
Petričenko 

N. Jazikova lirikas 
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil 
philol., prof. 
F.Fjodorovs 

2002- 2005 

13. 
 

Ilze Kačāne Oskars Vailds Latvijā Dr. habil 
philol., prof. 
F.Fjodorovs 
Konsultante –  
Dr. philol. , 
asoc. prof. 
Maija Burima 

2003- 2006 

14. Valentīns 
Lukaševičs 

20. gs. latgaliešu proza 
Latgales literārajā telpā 

Dr. habil 
philol., prof. 
F.Fjodorovs 
 

2003- 2006 
 
 
 
 

15. Ilona ěaha Zviedru un latviešu literārie  
sakari 20. gadsimta 80.-90. 
gados 
 

Dr. philol. , 
asoc. prof. 
Maija Burima 

2003- 2006 

16. Valentīna 
SiliĦa 

U. Kollinz Anglijas 1830.-
1870. romānā telpā 

Dr.philol., 
asoc. prof. 
A.Stankeviča 

2004 - 

17. Rudīte 
Rinkeviča 

Bērnības semiotika 1920.-
1930. g. latviešu literatūrā 
Eiropas literatūras kontekstā 
 

Dr.philol., 
asoc. prof. 
Maija Burima 
 

2005 - 

18. Nadežda 
Fjodorova 
 

N.Garina- Mihailovska 
„ăimenes hronika” kā 
struktūra un ideoloăija. 
 

Dr. habil., 
philol., prof. 
J.Novikovs 
(Vi ĜĦa) 

2005 - 

19. Mārīte  
Opincāne 

Džozefa Konrada  
„j ūras teksts”  

Dr.philol., 
asoc. prof. 

2005 - 



 A.Stankeviča 
20. Irina 

PresĦakova 
Novele par spokiem  1870.-
1930. gadu angĜu literatūras 
sistēmā 

Dr. habil. 
philol., prof. 
F.Fjodorovs 

2005 - 

21. JeĜena 
SemeĦeca 

Artūra Meičena mistiskā 
proza 
 

Dr.philol., 
asoc. prof. 
A.Stankeviča 

2005 - 

22. Diāna 
Sarančuka 

Iljas Erenburga 1920. gadu 
romāna struktūra  
 

Dr. habil. 
philol., prof. 
F.Fjodorovs 

2005 - 

 
DU bakalaura, maăisra studiju programma „Filoloăija” un doktora studiju 
programma „Literatūrzinātne” veido vienotu DU filoloăiskās izglītības sistēmu. 
TādēĜ jau maăistrantūrā spējīgākie studenti tiek orientēti studijām doktorantūrā.  
  

 
 
 
 
 



 
 

6. Reklāmas un informācijas darbs par 
       studiju iespējām 
 
 

Doktora studiju programmas mērėtiecīga reklamēšana notiek, izmantojot masu 
saziĦas līdzekĜus, tā ir informācija par uzĦemšanas noteikumiem, sižeti un intervijas  
ar studiju programmas veidotājiem, informatīvi materiāli TV, radio, presē. 

Svarīgs informācijas izplatīšanas veids par doktora programmu ir izstādes, 
konferences utt. Informācija regulāri ir pieejama tradicionālajā ikgadējā izstādē 
„Skola”. 

Informācija par doktora programmu ir pieejama DU mājas lapā (www.dau.lv) 
Tomēr par doktora programmas reklamēšanas svarīgāko formu kĜūst to jauno 

pasniedzēju aktīvs zinātniskais darbs, kuri aizstāvējuši promocijas darbus, kā arī 
doktorantu zinātniskais darbs: raksti, referāti konferencēs, publikācijas masu saziĦas  
līdzekĜos. 

Promocijas darba publiskā aizstāvēšana ir Ĝoti produktīva doktora programmas 
reklamēšanas forma, jo tā demonstrē bakalauriem un maăistriem doktorantu 
zinātniskās sagatavošanas līmeni. 

Programmas  reklamēšanas  svarīgākais  faktors  ir literatūrzinātes stabila 
attīstība Daugavpils Universitātē, izdoto zinātnisko krājumu (5. pielikums)  un 
žurnāla “Humanit āro zinātĦu vēstnesis” (izdots no 2002. gada) kvalitāte, 
tradicionālo zinātnisko konferenču popularitāte Balijas reăionā. (sk. 3. pielikumu). 

 
 



 
7. Docētāju un doktorantu zinātniskās 

      pētniecības darbs 
 
7.1. Dalība zinātniskajos projektos 
 
Programmas mācībspēki un doktoranti realizē daudzus zinātniskos projektus. 

Daugavpils Universitātē ir izveidota Universitātes Zinātnes attīstības grantu sistēma, 
kur grantus var pieteikt jebkurš doktorants vai to darba vadītājs.  

 
2004. gadā tika apstiprināti šādi DU Literatūrzinātnes programmas docētāju un 
doktorantu granti: 
 

  
05.03. Dr.philol., Maija Burima Zinātniski pētnieciskās tēmas ZiemeĜvalstu un Baltijas kultūru dialoga modeĜi 

izstrāde 

  

04.07. 
Dr.philol., Valentīna Liepa Monogrāfijas “Kārlis Mudelis” izstrādāšana un izdošana 

  
04.10. 

 Mg.philol., Valentīns 
Lukaševičs 

Latgaliešu drukas aizlieguma atcelšanas 100 gadu atcerei veltīta konference 
“Latgola: sabīdeiba i kultura”. 

  
04.18. 

Dr.habil.philol., Fjodors 
Fjodorovs 

Jauno Daugavpils un Sanktpēterburgas humanitāro zinātĦu pētnieku 
kolokvijs. 

  

04.19. 

Dr.habil.philol., Fjodors 
Fjodorovs Sigizmunda Križinovska daiĜrade. 

  

04.20. 

Dr.habil.philol., Fjodors 
Fjodorovs Baltijas un slāvu literārā antropoloăija. 

  

04.21. 

Mg.philol., Alīna 
Romanovska 

Latviešu rakstnieka A.AustriĦa 120. jubilejai veltītā konference “A.AustriĦš 
“Garo jūdzi” mērojot”. 

  
04.24. Dr.philol., Maija Burima 

Sagatavošanās posms ZiemeĜu ministru padomes programmas Nordplus 
Neighbour projektam “Komparatīvistikas tīkla izveidošana un aktivizēšana: 

ZiemeĜvalstis, Baltija, ZiemeĜkrievija” 

  
04.27.  Dr.philol., Vilma ŠaudiĦa Ievads baltu valodniecībā. III daĜa. 

  

04.28. 
Dr.philol., Vilma ŠaudiĦa Pierobeža: lingvistiskais konteksts. 



  

04.29. 

Dr.habil.philol., Fjodors 
Fjodorovs 

Monogrāfija “V ācu romantisma mākslinieciskā pasaule: struktūra un 
semantika” (krievu valodā). 

 
2005.gadā tika apstiprināti šādi DU Literatūrzinātnes programmas docētāju un 
doktorantu granti: 
 
 

  
05.03. Dr.philol., Maija Burima Zinātniski pētnieciskās tēmas ZiemeĜvalstu un Baltijas kultūru dialoga 

modeĜi izstrāde 

05.04. Mg.philol., Rudīte Rinkeviča Starptautiskā zinātniskā konference "Bērns kultūrā" 

05.05. Dr.habil.philol., Fjodors 
Fjodorovs Otrās krievu rakstniecības vēsture  

  
05.15. 

Dr.habil.philol., Fjodors 
Fjodorovs Starptautiskā zinātniskā konference "Templis baltu un slāvu literatūrās" 

05.16. Dr.habil.philol., Fjodors 
Fjodorovs Monogrāfija "Dovids Knuts” 

  
05.18. 

Mg.philol., Valentīns 
Lukaševičs 

Materiālu vākšana disertācijai Sanktpēterburgas Publiskajā bibliotēkā 
un Puškina Mājā 

 
Literatūrzinātnes programmas doktoranti, jaunie zinātnieki un docētāji 

piedalās arī Latvijas Zinātnes padomes piešėirtajos grantos: 
2001. – 2003. gadā darbojās grants „Baltu un slāvu kultūru telpiskie modeĜi” 
(01.0047) vadītājs F.Fjodorovs, piedalās 2 doktoranti; 
2004. – 2006. gadā darbojas grants „Baltu un slāvu literārā antropoloăija” (04.1246), 
vadītājs F.Fjodorovs, piedalās 1 doktorants. 

 
Daudzi doktoranti piedalās Izglītības Ministrijas grantu projektos. 

2005. gada darbojās šādi IZM granti: 
Ebreju teksts baltu un slāvu kultūras telpā (vadītāja E.VasiĜjeva)  
Latgale kā kultūras pierobeža (vadītāja V.ŠaudiĦa) 
 
2006. gadā dorbojas šādi IZM granti:  
Teorētiski vēsturiskie un semiotiskie pētījumi: Baltu kultūru sub specia 
(vadītājs F.Fjodorovs)  
Baltija – ziemeĜi – rietumi: kultūrtipu komunikācija (vadītāja M.Burima)  
Baltu un slāvu kultūras sakari (vadītāja A.Stankeviča)  
Latgale kā kultūras pierobeža (vadītāja V.ŠaudiĦa) 
 

2005. – 2006. gadā ir apstiprināts ZiemeĜu Ministru Padomes atbalstītais projekts 
“The Establishment and Promotion of Nordic-Baltic-Russian in Corporative Cultural 
Studies” (vadītāja M.Burima) 



 
 

7.2. Konferences  
 
Daugavpils Universitātē regulāri tiek organizētas vairākas starptautiskās 

konferences, kuras notiek ar docētāju un doktorantu līdzdalību. (Skat. 3. pielikumu)  
Docētāji un doktoranti katru gadu piedalās arī starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs Latvijā un ārzemēs. (6. pielikumā ir atspoguĜota docētāju un doktorantu 
piedalīšanās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā) 
 

7.3. Publikācijas 
Visiem studiju programmā iesasitītajiem mācībspēkiem ir augsta 

profesionalitāte un to pētījumu rezultāti ir publicēti daudzos autoritatīvos ārzemju un 
Latvijas Zinātnes Padomes atzītajos Latvijā izdotajos zinātniskajos žurnālos.  

Arī programmas doktoranti ikgadus piedalās dažādās starptautiskās 
konferencēs un kongresos. Doktorantu publikāciju saraksts apkopots (sk. 7. 
pielikumu).  

Izvērstu programmā iesaistīto mācībspēku un doktorantu publikāciju sarakstu 
skatīt pielikumā.  

 
7.4. Zinātniskie izdevumi 

 
Zinatnātnisko izdevumu sarakstu skat. 5.pielikumā. 



8. Sadarbība programmas realizācijā ar citām 
Latvijas un ārzemju augstskolām 

 
Doktora programmas reālizācijas procesā, tāpāt kā Latviešu literatūras un 

kultūras un Krievu literatūras un kultūras katedras, un Komparatīvistikas institūta 
zinātniskajā darbībā, liela uzmanība tiek pievērsta sadarbībai ar LZA un LU 
zinātniekiem, kuri piedalās promociju darbu vadīšanā. 

 
Ipaši liela nozīme ir arī sakariem ar daudzu ārzemju universitāšu zinātniekiem, 

pirmām kārtām  Tartu  Universitātes, Tallinnas Universitātes, Vi ĜĦas Pedagoăiskās 
universitātes, Vi Ĝnas Universitātes, KauĦas Vītauta Dižā Universitātes, ŠauĜu 
Pedagoăiskās universitātes, Varšavas Universitātes, Jagelonas Universitātes, 
ěubĜinas Universitātes, Maskavas Universitātes, Sanktpēterburgas Universitātes, 
Jeruzalemes Universitātes, Pasaules literatūras institūta (Maskava), Krievu  
literatūras institūta (Puškina nams), Hercena Krievijas  Pedagoăiskās universitātes, 
Trumses Universitātes, Oslo Universitāte H. Ibsena centrs  u.c.  

 
 DU kontakti ar citām augstskolām notiek gan studiju programmu realizācijas 
sfērā, gan zinātniskajā sfērā. Tās ir: 

• regulāras konsultācijas (īpaši ar Baltijas valstu universitātēm) par studiju 
procesa organizācijas problēmām; 

• viesprofesoru vizītes (skat. 4.2.); 
• kopīgu zinātnisko programmu izstrāde, piedalīšanās zinātniskajās 

konferencēs, zinātnisko krājumu veidošanā; 
 
 



9. Programmas salīdzinājums ar Latvijas un citu 
valstu programmām 

 
 

 Doktora studiju programmas būtiski atšėiras ne tikai dažādās valstīs, bet arī 
dažādās universitātēs. Un pamatatšėirība ir tai apstāklī, ka vienā daĜā universitāšu ir 
pietiekami solīda lekciju un semināru veida studiju programma, bet citās 
universitātēs doktoranti strādā patstāvīgi pēc noteiktas programmas, bez 
kontaktstundām, doktorantu un docētāju tikšanos aprobežojot tikai ar konsultāciju 
sistēmu. Visbeidzot, ir universitātes, kurās abi nosauktie doktorantu sagatavošanas 
veidi tiek apvienoti, bet kontaktnodarbības tiek organizētas galvenokārt kā teorētiski 
semināri par vēsturiski literāriem problēmjautājumiem. 
  

9.1. Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas salīdzinājums ar 
Latvijas Universitātes doktora studiju programmu „Filolo ăija”. 

 
Filoloăijas doktora studiju kopējais apjoms LU  ir 144 KP. Studiju ilgums: 

pilna laika studijas ilgst trīs gadus, nepilna laika studijas – četrus gadus.  
LU doktora studiju programma sastāv no 4 blokiem:  
Vispārpielietojamo prasmju apguve – 6 KP.: 
Pedagoăiskā un zinātnes popularizēšanas darbība – 20 KP: 
Speciālo teorētisko kursu apguve (promocijas eksāmens, eksāmens svešvalodā, 
individuālie kursi) – 18 KP 
Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde, aizstāvēšana – 100 KP. 

 
Studiju programmu veido katrs doktorants individuāli, saziĦā ar sava darba 
zinātnisko vadītāju. 

1 studiju gadā doktorants apgūst teorētiskos kursus un attiecīgās 
apakšnozares jaunākās pētniecības metodes, kā arī pētniecisko literatūru 
attiecīgajā jomā; 

2 studiju gadā – patstāvīgu lekciju sagatavošana un nolasīšana 
bakalaura vai maăistra studiju programmas ietvaros, piedalīšanās zinātniskos 
semināros, konferencēs, publikāciju sagatavošana. 

3 studiju gadā – promocijas darba uzrakstīšana un sagatavošana 
aizstāvēšanai, piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros, publikācijas 
par disertācijas tematu. Nepilna laika studiju norises struktūrā pirmo divu gadu 
apjomu plāno apgūšanai 3 gados. 

 
DU tāpat kā LU studijas klātienē ilgst 3 gadus, neklātienē – 4 gadus.  
Starp šīm programmās ir viena principiāla atšėirība – LU nav literaturzinātnisku 
kursu, liels uzsvars tiek likts uz doktorantu patstāvīgo darbu.  
Mēs uzskatām, ka, lai sarakstītu dorktora darbu ir nepieciešama fundamentāla 
teorētiski vēsturiska sagatavotība, kas sniedzas ārpus bakalaura un maăistra studiju 



programmām. Ir nepieciešama doktorantu zinātniski pētnieciskās metodoloăijas 
izveide. Tieši teorētiski metodoloăiskie semināri ir svarīgākais faktors, kas formē 
doktorantu zinātnisko metodoloăiju.  
Mēs uzskatām, ka doktora programmā nav nepieciešama pedagoăiskā daĜa, jo 
doktoranti ir vai nu universitātes docētāji, vai arī nestrādā mācību iestādēs.  
 
 
9.2. Daugavpils Universitātes doktora programmas salīdzinājums ar Jagelonas 

Universitātes (Krakova) doktora studiju programmu „Filolo ăija”. 
 
Jagelonas Universitātē doktora studiju ilgums ir 4 gadi.  
 
Programmā ir paredzēti šādi studiju bloki: 
- seminārs ar zinātnisko vadītāju (konwersatorium promotorskie),  
- zinātniskā darba seminārs I un II, 
- metodoloăijas seminārs, 
- doktorantu seminārs, 
- filozofija, 
- doktoranta lekcija, 
- nodarbības ar studentiem, 
- svešvaloda. 

 
Jagelonas Universitātes programmas pamatā ir metodoloăisko semināru plašs 
spektrs, kā arī regulāras konsultācijas ar zinātnisko vadītāju semināra 
(konwersatorium promotorskie) ietvaros. Šajā ziĦā DU programma ir tuva Jagelonas 
Universitātes programmai. Jagelonas Universitātes programma, tāpat kā DU, 
programma paredz svašvalodas apguvi.  
Citādi Jagelonas Universitātes un DU doktora studiju programma ir atšėirīgas.  
 

9.3. Daugavpils Universitātes doktora programmas salīdzinājums ar Tallinas 
Universitātes doktora studiju programmu  

„Krievu literat ūra un kultūra”. 
 
Tallinas Universitātes Doktora studiju programmas apjoms ir 120 KP, studiju ilgums 
– 4 gadi. 
 
Tallinas Universitātes doktora studiju programmu veido: 
1) Obligātie kursi (16 KP) 
- zinātniskā darba izveides metodoloăija, 
- zinātniskās analīzes metodes, 
- augstskolas pedagoăija, 
- prakse augskolas pedagoăijā; 
 



2) Speciālie kursi (24 KP)  
- zinātniskā darbība, kas saistīta ar promocijas darba tēmu (konferences, 

publikācijas, lekciju lasīšana, konferenču un semināru organizēšana) 
- individuālais teorētiskais kurss ar promocijas darba vadītāju, 
- literatūras un kultūras aktuālas problēmas, 
- pētnieciskā darba avoti, 
- speciālkurss vai speciālseminārs pēc izvēles.  
 
 
Tallinas Universitātes doktora studiju programma pamatā ir līdzīga DU doktora 
studiju programmai „Literatūrzinātne”, līdzīga ir arī promocijas darba izstrādes 
sistēma un posmi. Tallinas Universitātes „Individuālais teorētiskais kurss ar 
promocijas darba vadītāju” pēc būtības atbilst DU doktora programmas 
„Literatūrzinātne” kursam „Promocijas darba metodoloăiskais seminārs”. 
DU programmā nav pedagoăiskā bloka, kā arī avotmācības kursa. Avotmācības 
kursa ieviešana turpmāk DU doktora studiju programmā ir iespējama.  

 
 
 
 
 
 



10. Studiju kvalitātes novērt ēšana 
 

Doktoranta studiju kvalitātes novērtēšanas sistēmai ir daudzpusīgs raksturs, ko 
veido, no vienas puses, doktoranta studiju darbības novērtējums, no otras puses, 
doktoranta zinātniskās darbības novērtējums. 
 Regulārai studiju kvalitātes noteikšanai tiek praktizētas jau tradicionālās 
zināšanu pārbaudes formas studiju kursu noslēgumā – eksāmeni un diferencētās 
ieskaites. 
 Par doktoranta studiju darbības vērtējuma svarīgu kritēriju kĜūst piedalīšanās 
teorētisko semināru diskusijās par kādu noteiktu zinātnisku problēmu, kas liecina 
gan par doktoranta zinātniskās literatūras zināšanām un tās izpratni, gan par viĦa 
spējām rast zinātniskajām problēmām nestandarta risinājumus. 
 Par doktoranta darbības vērtējuma svarīgāko faktoru kĜūst arī viĦa aktivitātes 
un produktivitātes līmenis zinātniskajā darbā: darbs arhīvos un bibliotēkās, 
uzstāšanās dažāda līmeĦa konferencēs un zinātniskajos semināros (sākot no katedras 
un beidzot ar starptautiskajiem), kā arī viĦa referātu, rakstu un promocijas darba 
kvalitāte. 
 Svarīga nozīme doktorantūras studiju procesa novērtēšanā ir promocijas darba 
recenzentu vērtējumam darba aizstāvēšanas procesā, kas Ĝauj izdarīt būtiskas 
korekcijas studiju procesā. 
 Doktoranta zinātnisko līmeni nosaka vispirms promocijas darbs un promocijas 
eksāmeni, kā arī viĦa spējas risināt svarīgus zinātniskus jautājumus. 
  Studiju kvalitāte ircieši saistīta ar studiju programmas kvalitāti 
 Studiju programmas kvalitāti novērtē: 

• Promocijas eksāmenu komisijas svešvalodā un literatūrzinatnē; 
• Doktora programmas padome; 
• DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs; 
• DU Zinātnes padome; 
• Promocijas padome literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures un 

salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarēs. 
 

Katru gadu studiju programmas pašnovērtēšanas ziĦojums tiek iesniegts DU 
Studiju kvalitātes novērtēšanas centram. (skat 9. pielikumu) 
 Būtiska nozīme studiju programmas kvalitātes uzlabošanā ir doktorantu 
viedoklim, kuru tie var paust doktorantu sanāksmēs, katedras sēdēs un aizpildot 
studiju kvalitātes novērtēšanas anketas. 
 Esošo un bijušo doktorantu lielākā daĜa strādā DU Humanitārajā fakultātē un 
pēc kolēău atsauksmēm ir kĜuvuši par augstās kvalifikācijas speciālistiem.  
 



 
11. Programmas attīstība 

 
Programmas attīstība 2000. – 2006. gadā 

 
 
Veiksmīga apmācība doktorantūrā Ĝāva nostiprināt fakultātes doktoru un 

profesoru sastāvu, proti, Latviešu literatūras un kultūras katedras docētāju sastāvu: 
2002. gadā Maija Burima aizstāvēja promocijas darbu „K.Hamsuna un J.Akuratera 
prozas mākslinieciskā pasaule: sastatāmais raksturojums”. 2005. gadā viĦa tika 
ievēlēta par Latviešu literatūras un kultūras katedras vadītāju un par asociēto 
profesori. 
2006. gada 15. septembrī promocijas darbus aizstāvēs Alīna Romanovska 
(„A.AustriĦa proza Eiropas literārajā telpā”) un Ingrīda Kupšāne („Emigranta 
apziĦas modeĜi: G.Janovskis un G.Gazdanovs”). Decembrī tiek plānota 
V.Lukaševiča promocijas darba aizstāvēšana. Pašlaik doktorantūrā mācās 
R.Rinkēviča, pēc viĦas aizstāvēšanas Latviešu literatūras un kultūras katedrā būs 
tikai doktori. Tādējādi 2008. gadā varēs izveidot un katedras docētāji varēs 
nodrošināt doktorantūras programmu „Literatūrzinātne” (Latviešu literatūras 
apakšnozare) 
 

2003. gadā tika izveidots Komparatīvistikas Institūts. Darbinieku lielākā daĜa 
ir bijušie un esošie doktoranti. Daži no viĦiem vada institūta zinātniskus virzienus: 
ZiemeĜvalstu un latviešu kultūru dialogs – M.Burima, I.Kačāne, I.ěaha, Latvieši – 
ebreji – krievi: starpkultūru dialogs - E.VasiĜjeva, Polijas – Baltijas kultūras kontakti 
– A.Kazjukevičs, Latgales kultūras pasaule – V.Lukaševičs, Baltu un slāvu kultūras 
sakari  - Ž.Badins. 
2006./2007. gada I.Kačānes zinātniskā tēma ir „O.Vailds Latvijā”, A.Romanovskas 
tēma - „F.Nīče Latvijā”. 
Institūtā katru gadu tiek rīkotas starptautiskās zinātniskās konferences (skat. 3. 
pielikumā). No 2005.gada tiek izdots Komparatīvistikas institūta almanahs. 

Viens no galvenajiem doktorantūras uzdevumiem tuvākajos gados ir doktoru 
sagatavošana AngĜu un Vācu filoloăijā. 

Programma tās pašreizējā variantā nodrošina augstu doktorantu sagatavošanas 
līmeni, kā arī viĦu zinātniskās erudīcijas paplašināšanu, zinātnisko kontaktu ar 
ārzemju zinātniekiem nodibināšanu, doktorantu aktīvu zinātnisko darbību un, 
pirmkārt, promocijas darba izstrādi 

Tomēr, acīmredzams, ka DU ir visi priekšnosacījumi studiju programmas 
sekmīgai realizācijai un tās pilnveidei: 

• augsta akadēmiskā potenciāla kvalifikācija, tā nepārtraukta attīstība; 
• aktīvs zinātniskās pētniecības darbs; 



• plaši sakari ar Latvijas un ārzemju universitātēm un akadēmiskajiem 
institūtiem; 

• materiāli tehniskā bāze. 

 
Viens no svarīgakājiem programmas uzdevumiem ir laika samazināšana starp  

doktorantūras pabeigšanu un promocijas darba aizstāvēšanu. 
 (skat. 9. pielikumu). 

 
Programmas attīstības maăistrālie virzieni: 
 
• viesprofesoru nozīmes palielināšana studiju procesā; 
• doktorantu un pasniedzēju sistemātiskas stažēšanās ārzemju universitātēs 

organizēšana, iespēju rašana doktorantiem darbam ārzemju bibliotēkās un 
arhīvos; 

• apstākĜu radīšana iespējai doktorantiem sistemātiski piedalīties 
zinātniskajās konferencēs ārzemju universitātēs; 

• ievērojama bibliotēkas fondu paplašināšana valodniecībā, literatūrzinātnē 
un kulturoloăijā. Bibliotēkas nodrošināšana ar labākajiem ārzemju 
periodiskajiem izdevumiem filoloăijas nozarē; 

• promocijas darbu skaita nozīmīga palielināšana AngĜu un Vācu filoloăijā, 
lai paaugstinātu literatūrzinātnes disciplīnu pasniegšanas līmenī DU Vācu 
filoloăijas un AngĜu filoloăijas katedrās;   

•  “Latviešu literatūras” apakšprogrammu izstrāde. Sākot ar 2008. gadu sākt 
strādāt šajā programmā. 

Programmā veiktās izmaiĦas pataisīs programmu koncetriskāku. Tomēr 
tuvākajā laikā nav iespējams nozīmīgi samazināt programmas studiju kursus. Daži 
trūkumi doktorantu sagatavotībā, kuri agrakaja laikā ieguva Vācu un AngĜu 
filoloăijas izglītību, pamato paplašināto teorētiski vēsturisku literatūrzinātnes kursu 
nepieciešamību, tāds, piemēram, ir seminārs “Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras 
vēsture”, kurā tiek apgūti otrās un trešās rindas rakstnieku daiĜrade, kas netiek mācīta 
bakalaura un maăistra programmās. Bet ir arī nopietnākas problēmas: 

1) skaidrs, ka pat maksimāli nopietni strādājot pie promocijas darba, tā 
pabeigšana un aizstāvēšana nav iespējama 3 gadu laikā. Studiju 
ilgums doktorantūrā ir jāpalielina līdz 4 gadiem, kā tas ir Lietuvā un 
Igaunijā;  

2) nopietna problēma ir doktorantūras studiju apvienošana ar 
profesionālo darbību. Lai uzlabotu situāciju, ir nepieciešams 
palielināt doktorantu finansējumu, oficiāli noteikt aizstāvēšanās 
laiku četru gadu studiju beigās, kā tas ir Igaunijā.  



Studiju plāns 

pilna laika studij ām doktorantūrā studiju programmā 

“Literat ūrzinātne” (cittautu literat ūras vēsture)  2006.-2007. st.g. 
 

Studiju kursa nosaukums Kredit
-
punkt
u 
skaits 

Konta
ktstun
du 
skaits 

 
Pārbaudes 
forma 

Sadale  pa semestriem 
(stundu skaits nedēĜā) 

   Eksāme
ns 

Iesk
aite 

I.  2. 3. 4. 5 6 

Obligātie kursi  (30 KP)           

Mūsdienu literatūrzinātnes 
metodoloăijas 

5  3 1 2 2 1    

Teorētiskais seminārs 8    
2,3,
5 

2 2 2 1 1  

Literatūrvēsturiskais seminārs 
“Pētāmā laikmeta nacionālas 
literatūras vēsture”  

6  3  2 2 2    

Promocijas darba 
metodoloăiskais seminārs 

6   2,4,
6, 

1 1 1 1 1 1 

Svešvaloda  5  2  2 2 2 1    
           
Izvēles studiju  kursi  (6 KP)            

Rietumu kultūras galvenās 
paradigmas 

4  4    2 2   

Pētāmā laikmeta vēsturiskie 
procesi  

2  4     2   

Valodas procesi pētāmā laikmeta 
literatūrā 

2  4     2   

Pētāmā laikmeta kultūras procesi 2  4     2   
Promocijas eksāmens svešvalodā   4        

Promocijas eksāmens 
specialitātē 

  6        

Promocijas darbs 84          
Kopā programmā: 120          

 
 
 
 
 



 

1. pielikums 
 

Studiju programmas  
pilna un nepilna laika studiju plāns 



Studiju plāns 

pilna laika studij ām doktorantūrā studiju programmā 
Literat ūrzinātne (salīdzināmā literatūrzinātne) 2006.-2007. st.g. 

 
Studiju kursa nosaukums Kre

dit-
pun
ktu 
skait
s 

Konta
ktstun
du 
skaits 

 
Pārbaudes forma 
(kurā semestrī)  
 

 
Sadale  pa semestriem 

   Eksāme
ns 

Ieskaite I.  2. 3. 4. 5 6 

Obligātie  kursi – 30 KP           

Mūsdienu literatūrzinātnes 
metodoloăijas 

5  3 1 2 2 1    

Teorētiskais seminārs 6   2, 3,5  2 2 1 1  
Literatūrvēsturiskais 
seminārs “Pētāmā laikmeta 
nacionālo literatūru  vēsture”  

6  3  2 2 2    

Komparatīvistikas vēsture 2  1  2      
Promocijas darba 
metodoloăiskais seminārs 

6   2,4,6 1 1 1 1 1 1 

Svešvaloda  5  2  2 2 1    
Iizvēles studiju kursi – 6 KP           

Rietumu kultūras galvenās 
paradigmas 

4  4    2 2   

Pētāmā laikmeta salīdzināmo 
literatūru valodas procesi 

2  4     2   

Pētāmā laikmeta vēsturiskie 
procesi attiecīgajās valstīs 

2  4     2   

Pētāmā laikmeta kultūras 
procesi salīdzinājamajās 
literatūras  

2  4     2   

Promocijas eksāmens 
svešvalodā 

  4        

Promocijas eksāmens 
specialitātē 

  6        

Promocijas darbs  
84          

Kopā programmā; 120 
KP 

  
 

      

 
 
 



 
2. pielikums 

 
Kursu apraksti 



 

Kursa nosaukums 
Mūsdienu literatūrzinātnes 
metodoloăijas 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) D 

Kredītpunkti  5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

 100 st. 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare 
Cittautu literatūras vēsture 
Salīdzināma literatūrzinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

 
Fjodors Fjodorovs,  Dr.habil. filol., Komparatīvistikas Institūta profesors. 
Maija Burima, Latviešu literatūras un kultūras katedras asoc.prof. 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts doktoranturas programmas 1-2. studiju gada studējošiem.  
Kursa mērėis ir sniegt informāciju par būtiskākajām mūsdienu literatūrzinātnes 
metodoloăijām. Apskatīt būtiskākos pētījumus, analizēt to metodoloăiju. Studiju kurss 
paredz aktīvu studējošo dalību semināros, kā arī patstāvīgu praktisku pētījumu 
veikšanu. 

 

Kursa plāns: 

50 lekcijas, 50 semināri 
 
   I nodaĜa 
1.tēma. Induktīvās literatūrzinātnes veidošanās. Literatūrzinātnes un mākslas zinātnes 

pārorientēšanās no “saturiskā” un “formālo” aspektu kā reakcija uz 
kultūrvēsturisko, psiholoăisko u.c. skolām. G.Velflina mākslas zinātnes 
metodoloăija: mākslas darbs kā objektīvais fakts: mākslas vēsture – formu 
vēsture.  
 Krievu formālisms (1910-1920): 1) ОПОЯЗ; 2) Maskavas lingvistiskais 
pulciĦš. Literatūrzinātnes un lingvistikas apvienošanās. V.Šklovska izpratne par 



nojēgumiem “prijom” un “ostranenije”. B.Eihenbauma morfoloăiskā analīze. 
J.TiĦanova mācība par sistēmu, funkciju un evolūciju. (“Literatūras evolūcijas 
galvenais nojēgums ir sistēmu maiĦa”). Evolūcija kā “l ēciens”, 
“samierināšanās”, Mācība par poētisko vārdu. B.Tomaševska teorētiskie un 
psiholoăiskie pētījumi. R.Jakobsons par poētiku, par metonīmisko un 
metaforisko domāšanu, par runas komunikācijas pamatfunkcijām. 
V.Vinogradova stilistiskie pētījumi 1920. gados. V.Žirmunskis un formālisms. 
Komparatīvistisko pētījumu divi modeĜi. Personāžu funkciju analīze V.Propa 
“Br īnumpasakas morfoloăijā”.  

2.tēma    Strukturālisms. 
a. Strukturālisma izveide: a) Č.Pīrsa un Č.V.Morisa zīmju teorija; b) F.de 

Sosīra mācība par lingvistisko zīmi (apzīmējamais – apzīmētais); c) 
R.Jakobsona strukturālā lingvistika; d) krievu formālisms. 

b. Franču srukturālisms: R.Barts, A.Greimass, C.Todorovs, Ž.Ženets. 
Vēstījuma teorija (naratoloăija). K.Levī-Stross un viĦa strukturālā 
antropoloăija.  

c. Tartu-Maskavas strukturāli semiotiskā skola. J.Lotmans.. 
d. Terminoloăiskā vārdnīca: zīme, nozīme, teksts, struktūra, sistēma, 

sinhronija-diahronija, binārās opozīcijas,hierarhisms, funkcijas u.c. 
e. A.Vežbickas mācība.  

3.tēma      Motīvu analīze. 
                “Поэтика слова о полку Игореве” un “Из наблюдениий над мотивной   

структурой романа М.А.Булгакова Мастер и Маргарита” B.Gasparova.   
4.tēma      A.Želkovska infinitīvā rakstība un J.Levina “negatīvā poētika”.  
5.tēma.     Rekonstruktīvi-semantiskā tekstoloăija.   
                “История “Повестей Белкина” (Jeruzaleme, 1993) un  “А.С.Пушкин и 

некоторые проблемы текстологии” (Piza, 2004) S.Švarcbanda.  
6.tēma.      1) Statistiskā dzejas zinātne. 

M.Gasparovs par statistisko dzejas analīzi kā par literatūras zinātĦu 
visprecīzāko metodoloăiju, A.Belija iesāktais apvērsums dzejas zinātnē, 
V.Žirmunska turpinājums, N.Trubecka un R.Jakobsona noslēgums. 
K.Taranovska un M.Gasparova mācības.   
2) J.Etkinda “Dzejas matērija”  
3) Prozas ritmoloăija. 

7.tēma.      Intertekstuālā poētika 
           Konteksts un zemteksts K.Taranovska un viĦa skolas pētījumos.  

8.tēma      Historiogrāfiskā “AnāĜu skola” un mūsdienu literatūras zinātne. Marks Bloks. 
                L.   Le Fevrs. A.Gurēviča   „Viduslaiku kultūras kategorijas”.  

9.tēma.      Mūsdienu etnoloăija un literatūras zinātne. 
10.tēma   Kultūrvēsturiskā un biogrāfiskā skola mūsdienu zinātniskajā telpā. 

Komentāru  poētika.  
a. J.Lotmans. „A.Puškina romāns «Jevgēnijs OĦegins»”; 
b. J.Ščeglovs. „I.Ilfa un J.Petrova romānu “Divpadsmit krēsli” un “Zelta teĜš” 



komentārs”; 
c. I.Belobrovceva un S.KuĜjusa „M.Bulgakova romāna “Meistars un 

Margarita” komentāra meăinājums. 
11.tēma     Deduktīvās metodoloăijas 

a. Psihoanalītiskā un psihovēsturiskā literatūras zinātne.  
b. Mūsdienu mitoloăiskie pētījumi. 

12.tēma      Possturkturālims un dekonstruktīvisms 
a. Franču posstrukturālisma būtiskākās figūras: Ž.Lakāns, Ž.Deridā, M.Fuko, 

Ž.Delēzs, J.Kristeva, R.Barts. 
b. AmerikāĦu dekonstruktīvisms: P.de Mans. 
c. Terminoloăiskais aparāts: dekonstrukcija, decentrācija, logocentrisms, 

rakstība, papildinājums, heterogēns, atteikums, nepabeigtība, 
daudznozīmība. 

    
II nodaĜa: Mūsdienu komparatīvistika 
 
1.tēma Nozīmīgākās tendences salīdzināmo literatūrzinātnes pētījumu attīstībā:  

vēsturiskais diskurss. 
2.tēma   Pētniecisko metožu sintēze mūsdienu komparatīvistikā. 
3.tēma Nacionālā specifika komparatīvistikā. Universālais un lokālais mūsdienu  

salīdzināmajos pētījumos. 
4.tēma   Savas un svešās valodas. 
5.tēma   Kultūras diskurss salīdzināmajā literatūrzinātnē. 
6.tēma   Salīdzināmo pētījumu objekts un subjekts. 
7.tēma Komparatīvistikas kustība: asociācijas, konferences, izdevumi. Teorētiski  

analītisks pārskats. 
8.tēma  Latviešu komparatīvistika caur pasaules komparatīvo pētījumu skata 
punktu. 
9.tēma  Ievērojamākie mūsdienu komparatīvisti. ViĦu darbu analīze. 
10.tēma Nozīmīgākie mūsdienu salīdzināmās literatūrzinātnes pētījumu izdevumi  

Latvijā. To apskats un analīze. 
 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencētā ieskaite. 
 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

Latviešu un krievu literārie sakari.- Daugavpils, 1990.  
 
Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā.- Rīga, Zinātne, 2003. 
 



Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas. 
Latvijas Universitātes Raksti, 681.sēj. – Latvijas Universitāte, 2005. 
 
Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas.- 
R., 2001. 
 
Sproăe L., Vāvere V. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras 
“sudraba laikmets”.- R., 2002. 
 
Jesper Hoffmeyer. Signs of meaning in the Universe. Indiana University Press, 1996. 
 
Roy Eriksen. The Building in the text. The Penselvania State University Press. – 2004. 
 
Comparative literature – official journal of the American Comparative Literature 
Associations. 
http: // darkwing.ouregon.edu/~clj/ 
 
Estonian Literature by Arvo Mäg. The Balic Humanitarian Association. Stockholm. 
 
Estonian Poetry and Language. Stocholm, 1965. 
 
Interliteraria [Annual edition of the Chair of Comparative Literature of Tartu University 
and the Estonian Association of Comparative Literature ] Tartu University Press.  
 
Johansons Andrejs. Leoparda āda. Esejas un apraksti.[Odisejs un Dante; Čosers, 
Šekspīrs, Defo, Kampanella; Šellijs; Andersens un Dikenss; vācu romantisms; 
O.Vailds; K.Hamsuns; A.Munte; H.Melvils; K.Sendbergs; FG.Bengtsons]. / Rīga, 
Daugava, 2004. 
 
Sign Systems Studies. [Editors Peeter Torop, Michail Lotman, kalevi Kull] Volume 26. 
– Tartu, 1998. 
 
Interliteraria. Genre of the novel in contemporary world literature: a leap or a 
standstill?. / Tartu University Press, 2004. 
 
 
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва, 1994. 
 
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Москва, Художественная 
литература 1975. 
 
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. Москва, Художественная 
литература, 1986. 



 
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Москва, 1989. 
 
Гуревич А. Категории средневековой культуры. Москва, 1972. 
 
Деррида Ж. О грамматологии. Москва, 2000. 
 
Дима А. Принципы сравнительнего литературоведения.- Москва,1977. 
 
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение.- Ленинград, 1979. 
 
Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин.// Пушкин и западные литературы.- 
Ленинград, 1978. 
 
Жирмунский В.М.  Гете в русской литературе. Ленинград, Наука, 1982. 
 
Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики, Москва, 2004. 
 
Леви-Стросс К. Структурная антропология. Москва, 1983. 
 
Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. Ленинград, Художественная 
литература, 1987. 
 
Лотман Ю.М. О типологическом изучении литературы.// О русской 
литературе. Санкт-Петербург, 1997. 
 
Лотман Ю.М. Об искусстве. Санкт-Петербург, 1998. 
 
Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения.- Москва. 
2000.  
 
Тынянов Ю.  Поэтика. История литературы. Кино. Москва, Наука, 1977. 
 
Семиотика. Москва, 1983. 
 
Серио П. Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма 
в Центральной и Восточной Европе. (1920 – 30 гг). Языки славянской культуры..- 
Москва 2001. 
 
Федоров А.В. Основы общей теории перевода.- Москва, Высшая школа, 1984. 
 
Чередниченко И. Структурно – семиотический метод Тартусской школы.- Санкт – 
Петербург, Золотой век 2001. 



 
Якобсон Р. Работы по поэтике. Москва, 1987. 
 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

Ivbulis V. Uz kurieni, literatūras teorija? R., 1995.  
 
The Reception of Finnish Literature in Sweden in the 1930s. Literature as 
Communication. [Edited by Erkki Vainikkala and Katarina Eskola]. Publications of the 
Research Unit for Contemporary Culture N.18.University of Jyväskylä, 1989. 
 
Translation as Reception: What Can Research on Translation Tell us about Literary 
Culture?  
Literature as Communication. [Edited by Erkki Vainikkala and Katarina Eskola]. 
Publications of the Research Unit for Contemporary Culture N.18.University of 
Jyväskylä, 1989. 
 
On Understanding the Foreign. Literature as Communication. [Edited by Erkki 
Vainikkala and Katarina Eskola]. Publications of the Research Unit for Contemporary 
Culture N.18.University of Jyväskylä, 1989. 
 
Литературные связи и проблема взаимодействия. Сборник научных трудов.- 
Горький, 1982. 
 
Лозинский М.Л. Искусство стихотворного перевода.// Перевод средство 
взаимного сближения народов. – M. 1987. 
 
 
Проблема типологических и контактных связей  в русской и зарубежной 
литературе.- Красноярск, 1983. 
 
Шарыпкин Д.М. Скандинавская литература в России.- Ленинград, Наука, 1980. 
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 http://magazines.russ.ru/  
 http://www.qub.ac.uk/en/teaching/postgraduate/modernma.htm  
 http://www.shu.ac.uk/emls/emlsweb.html  
 http://emc.eserver.org/  
 http://www.humanities.mcmaster.ca/~reed/DRAMA.HTM  
 http://earlymodern-lit.blogspot.com/  

 

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



 
Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” A daĜa. 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Methodologies of Modern Literary Science 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is intented for doctoral students in the study programme „Literary studies”. 
The course gives an insight into the most essential periods of the development of 
culture. At deals with the problem issues, analyses the regularities of the development 
of methodology of the literature. 

 

Piezīmes: 

 

 



 
 

Kursa nosaukums Teorētiskais seminārs 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) D 

Kredītpunkti 
 8 (cittautu literatūras vēsture);  
 6 (salīdzināma literatūrzinātne) 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

 160 st. (cittautu literatūras vēsture); 
 120 st. (salīdzināma literatūrzinātne) 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare 
Cittautu literatūras vēsture 
Salīdzināma literatūrzinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

 
Dr.habil. filol., Komparatīvistikas Institūts, profesors Fjodors Fjodorovs 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts doktorantūras programmas 1.-3. studiju gadu studējošiem.  
Kursa mērėis ir jaunāko teorētiski metodoloăisko pētījumu apzināšana, piedalīšanās 
mūsdienu zinātniskajā procesā. Uzdevums: Kritiskās domāšanas izveidošana, 
metodoloăiskā instrumentārija paplašināšana.  

 

Kursa  plāns: 

Semināri –160 (120) kontaktstundas. 
Kurss paredz būtiskāko zinātnes pētījumu (monogrāfiju, rakstu) regulāru un 
sistemātisku apspriešanu.  Apspriežamajiem rakstiem  ir metodoloăiska nozīme, un 
tie tiek publicēti zinātniskajā periodikā  un autoritatīvos zinātniskajos izdevumos un 
zinātniskajos centros.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Eksāmens 
 
 



 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Letonika 
2. Zeitschrift für Germanistik  (Humboldt-Universität, Berlin) 
3. Russian Literature (Amsterdam) 
4. Wiener Slawischer Almanach.  
5. Toronto Slavic Quarterly (University of Toronto Academic Electronic Journal in 

Slavic Studies 
6. Новое литературное обозрение (Москва) 

7. Akadēmiskie un Universitāšu periodiskie izdevumi (ASV, Kanāda, Eiropa, 
Krievija) 

Jaunākie literatūrzinātniskie rakstu krājumi un monogrāfijas, kurām ir teorētiski 
metodoloăiskā būtība.  
 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

     http://www.ruthenia.ru/  
     http://www2.hu-berlin.de/zfgerm/   
     http://www.litinstitut.ru/index.php?area=1&p=static&page=almanah_editions 
     http://www.cus.cam.ac.uk/~egk10/notes/postmodernism.htm  
     http://www.bu.edu/wcp/MainAnth.htm  
     http://onlinebooks.library.upenn.edu/  
     http://www.world-newspapers.com/  
     http://www.world-newspapers.com/literature.html 

 

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

 
 Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” A daĜa.  

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

 Theoretical seminar 
 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

 The study course is devised for the Doctoral study programme 1st-3rd year students. 
The aim of the course is to offer a wide range of the latest theoretically-methodological 
investigations, to participate in the processes of contemporary scientific activities. The 
task of the course is the formation of critical thinking, the broadening of the 



methodological instrumentary. 
 

 

Piezīmes: 

 

 



 

Kursa nosaukums 

Pētāma laikmeta (angĜu XIX gs., krievu - 
(1800 – 1900; 1920. gadi), latviešu, vācu 
(1795-1880), skandināvu) literatūras  
vēsture 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)  D 

Kredītpunkti   6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

120 

Zinātnes nozare  Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare 
 Salīdzināma literatūrzinātne; cittautu 
literatūras vēsture 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

 Fjodors Fjodorovs, Komparatīvistikas Institūta profesors; Maija Burima, Latviešu 
literatūras un kultūras katedras asoc.prof.; Anna Stankeviča, Krievu literatūras un 
kultūras katedras asoc. prof. 

 

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

   Nav  

 

Kursa anotācija:  
 40 st. lekcijas, 80 st. semināri 
 

Kurss ir paredzēts akadēmiskās doktora  studiju programmas “ Literatūrzinātne” 1. un 2.   
studiju gada doktorantiem. 
Kursa mērėis ir sniegt informāciju par būtiskākajiem procesiem literatūrā un kultūrā 
pētāmajā laika posmā.  Īpaša uzmanība kursā tiek pievērsta kultūras tipu attīstībai un 
metamorfozēm. Studiju kurss paredz aktīvu studējošo dalību semināros, kā arī 
patstāvīgu praktisku pētījumu veikšanu. 

 

Kursa plāns: 

     I   
1.tēma. XIX gs. Anglijas literatūras  raksturojums un periodizācija.  
             Māksliniecisko izpratnes tipu transformācijas. 
 
2. tēma Apgaismības romāna tradīcija Anglijas XIX gs literatūras vēsturē. 
             D. Ostenas un T.L.Pikoka daiĜrade  
 



3. tēma.  Protoromantisms Anglijā. 
              Gotiskā romāna tradīcija. „Melnais” romāns. Metjurina daiĜrade 
              V. Bleika fenomens.   
     
4.tēma.  Romantisms Anglijas XIX gs literatūras vēsturē. 
            „Ezeru skola”: V.Vordsvorts, S.T.Kolridžs, R.Sautijs. 
             Anglijas nacionālais romantisms. V.Skotta  romāni un balades. 
             Anglijas agrīnais romantisms D.Kitsa  lirika un poēmas. 
             D.G.Bairona daiĜrade. No Apgaismības tradīcijas līdz romantisma kulminācijas 

un  romantiskās       mākslinieciskās pasaules transformācijām. 
            Anglijas vēlīnais romantisms. P.B.Šellijs  un M. Šellijas daiĜrade. T.de Kvinsija 
proza. 
           „Londonas romantiėi”. Č.Lema, V.Hezlita,  V.S.Lendora  eseistika. 
             T.Karlaila daiĜrade.  Romantisko struktūru  transformācijas. 
             Romantiskas  literatūras simboli  (mītiskie tēli). 
 
5.tēma. Anglijas XIX gs  „čartisma” literatūras 
             Politisko un sociālo problēmu atainošana. E.Č. Džonsa,  D. Lintona, D. Massi 
daiĜrade. 
 
      
 

6. tēma.   Bidermeijers Anglijas XIX gs literatūras vēsturē. 
                Vertikālās  telpiskās struktūras  transformācija.  
                 Č. Dikensa agrīnā daiĜrade.  Māsas Bronte (Emilījas, Šarlottas, Annas) 

romāni. B.Dizraēli  daiĜrade. E.Haskellas romāni. 
 
7.tēma.    Reālisms Anglijas XIX gs literatūras vēsturē. 
                Pozitivisms un reālisms. „Dieva nāve”. Matrica – atteikšanās no matricas. 

Č.Dikensa vēlīnā  daiĜrade.  Determinisms un vēsturiskums.  Utilitārisms. 
V.Tekereja romāni. Pretrunība kā  attīstības faktors.  D.Meredita , E.Trollopa, 
S.Batlera daiĜrade. Cilvēks kā vēstures un apstākĜu  attīstības  objekts.  
T.Hārdija romāni. Karalienes  Viktorijas laikmetā literatūras fenomens 

 
8. tēma   Naturālisms  Anglijas XIX gs literatūras vēsturē. 
               Bioloăijas faktors. Eksperimentālais romāns. M. Rozenfords,  D.Gissings, 
M.Harknesa, D.Murs. 
 
9.tēma    No  bidermeijera un tā subkultūram līdz  modernismam 
               Jautājums par bidermeijeru un tā subkultūrām:  „nonsensa” literatūra;  

„sensāciju” skola;  jaunromantisms; estētisms, utt. 
 



10.tēm „Nonsensa” literatūra Anglijas XIX gs literatūras vēsturē. 
              Jēdzīgs – bezjēdzīgs. Limeriks. E.Līra fenomens. Literārā pasaka. L.Kerols. 
D.Barrijs. 
 
11.tema „Sensāciju” skola kā bidermeijera  subkultūra. 
               Mistika, noslēpums, detektīvu sižeta līnijas kā mākslinieciskās pasaules 

pamats. V.Kollinz,  
               D.Š.   Le Fanijs,  Bulvers Littons, A.Meičens, B.Stokers. 
 
12.tema  Jaunromantisms kā bidermeijera  subkultūra. 
               Eksotika. Piedzīvojumi. CeĜojumi. Detektīvi. R.-L.Stivensonа, R. Hagarta, A. 

Konan Doila.               D.Konrada daiĜrade. R.Kiplinga agrīnā daiĜrade. 
 
13.tema  Estētisms kā bidermeijera  subkultūra. Modernisma sākums. 
               DaiĜuma kults. Dekoratīvisms. Vienaldzība pret sociumu. Estētisma teorētiki: 

D.Reskins. V. Peiters.   O. Vailda, O.Berdsleja, V.Morrisa, E.Stenboka daiĜrade. 
 
 
14.tema Modernisma parādības Anglijas XIX gs literatūras vēsturē. 
              Modernisma galvenās paradigmas. Cilvēks – Dievs – daba – māksla. 

Jaunmītoloăisms. Kiplinga     vēlīnā daiĜrade. Kultūra – daba – civilizācija. 
Vēsture – mūžība; dzīve – nāve: gars – matērija: racionālais – emocionālais; 
racionālais – irracionālais. Simbolisma sākums.  

 
15.tema  Anglijas XIX gs. lirika no bidermeijera  līdz  modernismam. 
               A.Tennisons, D.G.Roseti,  R.Braunings, M.Arnolds, A. Č. Svinberns u.c. 
 
                    II 
 1.tēma.   Krievu literārā telpa 1800. – 1810.g. Poēzija, drāma, proza. Kultūru haotiskā 

simbioze. Arhaisti un  novatori. Valodas un poētikas stratēăijas. Žukovska 
daiĜrades specifika.  

 2. tēma.  Krievu dzejas “Zelta laikmets”: 1820. – 1830.g. Puškins – ěermontovs – 
Tjutčevs. Pirmā pakāpe, otrā pakāpe, trešā pakāpe.  

3.tēma   Krievu prozas veidošanās. 1820. – 1830. gadu krievu prozas daudzveidība. 
Puškins – Gogolis – ěermontovs.  

 4.tēma    Otrās un trešās pakāpes krievu dzeja klasikas kontekstā: 1840. – 1890.g. 
Bīdermajers.  
 5.tēma.  1840.-1890. g.  Otrās un trešās pakāpes krievu proza prozas klasikas kontekstā. 
6.tēma.  19. gs. krievu drāma: žanriskais diapazons. No Ozerova un Šahovska līdz 

Čehovam. Gadsimta teātru repertuārs.  
 7.tēma.  19. gs. estētikā stratēăija kā dzīves faktors.  
          
            III 



1. tēma    1920.g. krievu literatūra caur vēsturisko notikumu prizmu. Padomju aspekts. 
Emigrācijas aspekts.  
2. tēma.   Metropoles proza kā realitāte: ideoloăija un struktūra. 1920.g. prozas klasika. 
Otrā un trešā pakāpe.  
3. tēma    Metropoles drāma un teātris. Mejerholda teātris, Tairova teātris u.c. No 

simboliskajām revolūcijas drāmām līdz M.Bulgakova drāmām. “Socreālistiskās” 
pozīcijas veidošanās. Emigrācijas poēzijas konteksts: Hodasevičs – Cvetajeva.  

4. tēma.   1920. g. dzeja. Avangarda dzeja: futūrisms; no imažinisma līdz oberiutiem. 
Majakovskis –   Pasternaks.  Akmeisma transformācija. Vēlīnais GumiĜovs. 
Mandelštams. Ahmatova. Vološins 1920. gados.  

                      
                  IV 
 
 1.tēma   Modernisma veidošanās priekšnosacījumi latviešu literatūrā. Būtiskākie 

ietekmju avoti, nozīmīgākie     pārstāvji , spilgtākie literārie darbi. J.Poruka 
daiĜrade. 

2.tēma  RaiĦa personība un daiĜrade. RaiĦa personība rakstniekam veltītajās 
monogrāfij ās: salīdzināmais   raksturojums. 

3.tēma   Dekadence latviešu literatūrā. 
4.tēma  Latviešu literatūra neatkarīgas valsts veidošanās kontekstā. 
5.tēma   Pirmā pasaules kara atspoguĜojums latviešu literatūrā.  
6.tēma   J.Akuraters, V,Eglītis, A.AustriĦš. 
7.tēma   Latviešu literārās pasakas aizsākumi. K.Skalbe. 
8.tēma   Ekspresionisms latviešu literatūrā. 
9.tēma   A.Čaka urbānisms. 
10.tēma  J.JaunsudrabiĦa personība un daiĜrade. 
11.tēma  A.Brigaderes darbu nozīmīgākās tematiskās līnijas. 
12.tēma  Vēlīnais romantisms J.ZiemeĜnieka un A.SkujiĦas dzejā. 
13.tēma  Reālisms latviešu literatūrā 20.gs. 1.pusē (A.Upīts, E.Birznieks – Upītis, 
P.Rozītis). 
14.tēma  Esejas sākotne latviešu literatūrā. Z.MauriĦas esejas un proza. 
15.tēma  Latviešu pozitīvisms. Virza un Veselis 
16.tēma  Vēsturiskums A.Grīna romānos.  
17.tēma  Latviešu drāma 20.gs 1.pusē. (M.Zīverts) 
18.tēma  J.Grota un J.Sudrabkalna dzeja. 
19.tēma  Estētisms Ē.Ādmsona darbos. 
20.tēma  K.IeviĦa, A.DziĜuma, J.Sārta daiĜrade.  
21.tēma  Latviešu literatūra emigrācijā: žanri, izdevumi, publicēšanās iespējas. 
22.tēma  Ievērojamākie žanru pārstāvji. 
23.tēma  “Elles ėēėis”. 
24.tēma  Modernisms latviešu trimdas literatūrā. 
25.tēma  Latviešu literatūra padomju okupācijas gados. 
26.tēma  Disidentisms un garīgās pretošanās dzejā. 



27.tēma  V.Belšēvica, O.Vācietis, I.Ziedonis. 
28.tēma  Modernisms un postmodernisms latviešu literatūrā. 
29.tēma  20.gs. 90.gadu latviešu literatūra. 
30.tēma  Latviešu literatūra 21.gadsimtā. 

 
         V 

1.tēma  Vācu literārā situācija 1770. -1790. gados. Kultūras daudzbalsīgums. 
Pirmsromantisms un  sentimentālisms. Eiropas konteksts: angĜu gotiskais 
romāns: osiānisms. Klasikas atkāpšanās un uzbrukums.  

2.tēma    Vācu filozofijas telpa. Racionālisms un antiracionālisms: 1) Kants – Fihte – 
Hēgelis; 2) Hamans -   Šopenhauers – Nīče; 3) Šellings. 4) Herders un viĦa 
„Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit”. 

3. tēma.   Gēte: viĦa konsekvence un metamorfozas. Pamatdarbi un to klātesamība vācu 
kultūrā  
                1770. – 1850. g. 
4.tēma.    Šillers kā dramaturgs un estētiėis.  
5.tēma.    Kultūru krustpunktos: 1)F. Helderlins, 2)Ž.P. Rihters. 
6.tēma  Agrīnais romantisms. Romantisma vēsture. Romantisma nepieciešamība. 

Vakenroders. Jēnas grupējums. Agrīnā romantisma universs. Mākslu, 
filozofijas, lingvistikas, dabaszinātĦu sintēze. Agrīnais romantisms un 
tulkošanas kultūra. F.ŠlēgeĜa sfēra. Tīka metamorfozes un viĦa romantisma 
uzplaukuma    periods. Novaliss romantisma kultūrā. Novāliss un 20 gs.  

7.tēma    Nacionālais romantisms. Nacionālās pašapziĦas veidošanās. No personības uz 
nacionalitāti. Reliăija. Folklora. Valoda. Tiesības. Valsts. Brāli Grimmi. 
Bretano evolūcija. Arnima loma vācu romantisma vēsturē. Jozefs fon 
Eihendorfs. L.Ulands un Švābijas romantisms. De La Mott Fukē un viĦa 
„Undīne”. 

8.tēma    G.Kleista īpašais ceĜš. Kleists kā prozaiėis, Kleists kā dramaturgs.  
9.tēma    Romantisms un E.T.A.Hofmanis. Bonaventura. 
10.tēma. Romantisma noslēgums un H.Heine. Noslēguma veidi: 1) Haufs, 2) Mērike, 3) 
Immermanis 
11.tēma. Berne un „Jaunā Vācija” ’. Ideoloăiskā un literārā programma. 
12.tēma. Vācu drāmas evolūcija: Bihners – Hēbels - Vāgners. 
13.tēma. Vācu prozas evolūcija no Raabes līdz Fontānes. Prozas bīdermajers. Vācu 

reālisms salīdzinājumā ar   Rietumeiropas un krievu reālismu.  
                         
                  VI 
1.tēma    ĂermāĦu skandināvu mitoloăija. ZiemeĜvalstu folklora. Nozīmīgākie 

folkloras un mitoloăijas  tēli un sižeti, to atbalsis literatūrā un kultūrā. 
Edas, sāgas. 

2.tēma     L.Holberga dramaturăija. 
3.tēma     Romantisms skandināvu literatūrā. H.K.Andersens. J.Velhavens un 
H.Vergelans. 



4.tēma   Skandināvu 19.gs. dramaturăija. Bjernsons, Ibsens un Strindbergs. 
“Sieviešu jautājumi”  Kamillas Koletas darbos. 

5.tēma     CeĜā no naturālisma uz modernismu. Hamsuns. A.Kjellands, A.Skramma. 
6.tēma    S.Undsete un S.Lāgerlēva. Kopīgās un atšėirīgās personības un daiĜrades 
tematiskās lappuses. 
7.tēma  Modernisms 20.gs. skandināvu literatūrā. Tarje Vēsos, Kora Sandela, Pērs 

Laăerkvists,  Ingmārs Bergmanis, Pērs Ulovs Enkvists, Karena Bliksena. 
8.tēma   Postmodernisma meklējumi skandināvu literatūrā. Jaunākā ZiemeĜvalstu 

literatūra Latvijā.  H.Vasmū. 
9.tēma     Skandināvu literatūra Latvijā. Tendences tulkojumos. 
 
 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 
 Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens). 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Ruskin J. The Lamp of Beauty. N.J., 1995 
2. Porter R. Teich M. Romanticism in  National   Context. Cambridge, 1981 
3. Benedict. Patterns of Culture. N.J., 1961 
4. Calinescu M. Five Faces of Modernity: Modernism – Avantgarde – Decadance – 

Kitch – Postmodernism. 
5. Durham, 1989 
6. Bath J.R. Coleridge and the Christian Doctrine. Harvard, 1969 
7. Bond E. Lear. L., 1983. 
8. Bradley N.R. Racial Origins of English Character. Port Washington, 1971.  
9. Wood C. The Pre-Raphaelites. L., 1994. 
10. McConkey K. Impressionism in Britain. Jale University Press. 1995 
11. Nicoll A. British Drama L., 1978 
12. Taylor B.  Modernism, Post-modernism, Realism: a Critical Perspective for Art. 

Hampshire, 1997. 
13. Английская литература от «Беовульфа» до наших дней.  Санкт-Петербург, 

2002 
14. Зарубежная литература  второго тысячелетия. 1000-2000.  – Москва, 2001.  

 
1. Johansons A., 1953. Latviešu literatūra. No viduslaikiem līdz 1940.gadam.- 

Stokholma.  
2. Latviešu literatūras vēsture. R., 1956-63. 1.-6.sēj. 



3. Latviešu literatūras vēsture. R., 1998-2001. 1.-3.sēj. 
4. Valeinis V., 1976.Latviešu lirikas vēsture. R.  
5. Berelis G., 1999. Latviešu literatūras vēsture.- R. 
6. Latviešu rakstniecība biogrāfij ās.- R., 1992. 
7. Latviešu rakstnieku portreti. 20 un 30.gadu rakstnieki. R., 1994. 
8. Briedis R., Hiršs H., Rožkalne A., 1997. Latviešu romānu rādītājs. R. 
9. Tabūns B., 2003.Modernisma virzieni latviešu literatūrā. - R., Zinātne. 
10. Latviešu rakstnieku portreti. Pozitīvisti.- R., 2000. 
11. Hausmanis V., Kalnačs B., 2003. Latviešu drāma 20.gs. pirmā puse. R., 

Zinātne. 
 

1. Sengle F. Biedermeierzeit. Stuttgart, 1971 – 1980 
2. Wrese Benno von Die deutsche Novelle von Goethe bis Kafka. Interpretationen. 

2 B. Dusseldorf, 1967-1968. 
3. Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. Санкт-

Петербург. 
4. Берковский Н. Романтизм в Германии. 1972 
5. Федоров Ф.П. Художественный мир немецкого романтизма: структура и 

семантика. Москва, 2004. 
6. Чавчанидзе Д.Л. Феномен искусства в немецкой романтической прозе: 

средневековая модель и ее разрушение. Москва, 1997. 
7. Михайлов А.В. Языки культуры. Москва, 1997. 
8. Михайлов А.В. Обратный перевод. Москва, 2000. 

 
1. Norsk Literatur-Historie.Universitesforlaget, 1999.    
2. Algulin, I. A History of Swedish Literature. Swedish Institute, 1989. 
3. Bliksrud, L. Natur og normer hos Sigrid Undset. – Oslo, Aschehoug, 1988. 
4. Даниельсен Р., Дюрвик С., Гренли Т., Хелле К., Ховланн Э. История 

Норвегии от           викингов до наших дней. Москва, 2003. 
5. Hans Christian Anderse. The Life of Storyteller. Penguin Books, 2000. 
6. Jundze A. Somijas literatūra Latvijā. 1885 – 2001.- R. 2002. 
7. Kalnačs B. Ibsena zīmē. R., 2000. 
8. StepiĦš L. Latviešu un zviedru literārie sakari.- R., 1983. 
9. StepiĦš L. Latviešu un dāĦu literārie sakari. – R., 1989.  
10. Lejas-KrūmiĦš T. Knuts Hamsuns. Mūža gaitas un darbs.- R., 1930. 
11. Kalnačs B. Strindberga pieejamība.//Karogs, 1991,1. 
12. Mortukāne A. Knutam Hamsunam šogad – 135. // Karogs.- 1994.- Nr. 12. 
13. Treimanis V. Telpa spēlēm ar valodu. //Karogs.- 1993.- Nr. 4. 
14. Upītis A. Jaunās grāmatas, Knuta Hamsuna “Pāns”. //Balss.- 1907.- Nr.40. 
15. StepiĦš L. Knuts Hamsuns Latvijā.//Karogs.- 1984.- Nr.9.- 147.lpp. 
16. MauriĦa Z. ZiemeĜu tēmas un variācijas. Eseju kr. Valters un Rapa, 1939. 
17. Akuraters J. Ibsens, Hamsuns un Grīgs Norvēăijā. //Latvija.- 1908.- Nr.266. 
18. Jansons–Brauns. Fauni un klauni? //Latviešu literatūras kritika.2.sēj. R.- 



1957. 
19. ZiemeĜnieks J. K.Hamsuna “Zemes svētība”. Grāmatu apskats. // Skaidrība.- 

1924.- Nr.3. 
20. ZiemeĜu zvaigznājs. R., Zinātne, 2002. 
21. Sudrabkalns J. Grāmata par Hamsunu. //Daugava.- 1931.- Nr.10. 
22. Sudrabkalns J. Hamsunam paliek 80 gadu. //Jaunākās ZiĦas.- 1939.- Nr. 

168. 
23. Kliene E. AtmiĦu dzirkstis. //Karogs.- 1979.- Nr. 1.,2. 
24. Hamsune M. Varavīksne. Knuta Hamsuna vētrainā dzīve. Grāmatu Draugs, 

1962.  
25. Algulin I. A History of Swedish Literature. 1989. 
26. Ferguson. R. Enigma. The Life of Knut Hamsun. – London. 
27. Неустроев В. П. Литература Скандинавских стран  (1870 – 1970).- 

M.,1980. 
28. Благовещенская М. П. Кнут Гамсун. Биография по неизданным 

источникам и литературная характеристика.- Санкт-Петербург, 1910.  
 
 
 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Black J. The British Abroad: The Grand Tour in the Eighteenth Century. N.J., 
1992.  

2. Schlereth T.J. The Cosmopolitan Ideal in Eighteenth Century Though. L., 1977.  
3. Baxter S.B. England ‘s Rise to Greatness. Los Angeles, 1983 
4. Английская литература ХХ века и наследие Шекспира.  Москва, 1997. 
5. Урнов М.В.  Вехи и традиции в английской литературе. Москва, 1986  
6. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. – Москва, 1978. 
7. Дьяконова Н.А.,  Чалмеев А.А. Шелли. – Санкт-Петербург,  1994 
8. Сильман Т.Г.  Диккенс: очерк творчества. .- Москва-Ленинград,  1958. 
9. Образцова А.Г.Синтез искусств и английская сцена. Москва, 1984. 
 

1. Hans Christian Anderse. The Life of Storyteller. Penguin Books, 2000. 
2. H.K.Andersens. Pasakas. Atēna, 2005. Aho J. SirdsapziĦa. -R. 1971. 
3. Bojers J. IzceĜotāji.-R. 1993. 
4. Almkvists K.J.L. Vai nu tā drīkst?- R., 1996.  
5. Lāgerlēva Z. Nilsa Holgersona brīnišėais ceĜojums. 
6. Strindbergs A. Tēvs. Nāves deja.- R., 1996.  
7. Strindbergs A. Jūlijas Jaunkundze. Kreditori. R. 1995.  
8. Unsete S. Ūlavs Euduna dēls.- R., 1992. 
9. Undsete S. Olavs Auduna dēls un viĦa bērni.- Rīga, 1994. 
10. Zviedru noveles. R., 1968.  
11. Kittelsen Th. Troll. 



12. Vesaas T. The Birds.- London, 1968. 
13. Бьернсон Б. Избранные произведения. Силланпяя Ф.Э. Усопшая в 

молодости. Москва, 1999. 
14. Гамсун К. Сoбрание сочинений. Mосква,1991. 
15. Гамсун Т. Кнут Гамсун  мой отец. Москва, 1999. 
16. Гуревич А. Средневековый героический эпос германских народов.// 
Старшая Эдда.- Санкт-Петербург, 2000. 

 
1. Берковский Н.Я. О русской литературе. Ленинград. 1985. 
2. Бахтин М.М.  Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994. 
3. Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. Москва, 1969. 
4. Эйхенбаум О литературе. Москва, 1987. 
5. Эйхенбаум О прозе. О поэзии. Ленинград., 1986. 
6. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. Москва, 1970. 
7. Эткинд Е.Г. Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и во 

Франции. Москва, 1999 
8. Эткинд Е.Г. «Внутренний человек» и внешняя речь: очерки психопоэтики 

русской литературы 18-19 вв. Москва, 1993. 
9. Эткинд Е.Г. Там, внутри. О русской поэзии 20 века. Санкт-Петербург, 1997. 

 
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

  http://en.wikipedia.org/wiki/English_literature  
  http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschsprachige_Literatur  
 http://magazines.russ.ru/index.html  
 http://www.oxfordjournals.org/  
 http://www.jstor.org/  
 http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=eusp  
 http://onlinebooks.library.upenn.edu/  

  

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

 Akadēmiskā doktora studiju programma „Literatūrzinātne” 
 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

History of the national literature of the period under reserch  

 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is intended for 3-rd year students in the doctoral study programme. The aim 
of the course is to give information about the most essential processes in literature and 



culture in the period under research. The course is focused on the development of 
culture types and metamorphoses. The study course enviages an active students’ 
participation in seminars as well as their carrying out independent practical research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nosaukums Komparat īvistikas vēsture 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) D 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

40 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare 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:  

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. 
 

3. tēma    Starptautisko literāro kontaktu saturs 
    Tematiskie pētījumi.  
    Motīvu pētījumi 

Tēlu un personāžu sistēmas pētījumi.  
4. tēma. Latvijas komparat īvistikas vēsture. 
Z.MauriĦas ieguldījums latviešu komparatīvistikas attīstībā. 
Tulkošanas vēsture. Ievērojamākie tulkotāji. 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Eksāmens 
 
 
 

Literatūra (01-mācību 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.- Москва, 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.- Ленинград, 1979. 
Лозинский М.Л. Искусство стихотворного перевода.// Перевод средство 
взаимного сближения народов. – Mосква, 1987. 
Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения.- 
Москва, 2000.  
Лотман Ю. О типологическом изучении литературы.// О русской 



литературе. Санкт-петербург, 1997. 
Жирмунский В. Байрон и Пушкин.// Пушкин и западные литературы.- 
Ленинград, 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, 1968. 
9. Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения.  

Москва, 2000.  
10. Johansons A.. Leoparda āda. Esejas un apraksti.[Odisejs un Dante; Čosers, 

Šekspīrs, Defo, Kampanella; Šellijs; Andersens un Dikenss; vācu romantisms; 
O.Vailds; K.Hamsuns; A.Munte; H.Melvils; K.Sendbergs; FG.Bengtsons]. / 
Rīga, Daugava, 2004. 

11. Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā.- Rīga, Zinātne, 2003. 
12. Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un 

interpretācijas. Latvijas Universitātes Raksti, 681.sēj. – Latvijas Universitāte, 
2005. 

13. Vācu literatūra un Latvija. R., Zinātne, 2005.MauriĦa Z. Kultūras problēmas. 
Kopoti raksti 2.sēj. R., Valters un Rapa 1940. 

14. MauriĦa Z. Apceres un teorētiski raksti . Kopoti raksti 2.sēj. R., Valters un Rapa 
1940. 

15. 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)1 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: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           
 



Kursa nosaukums 
 Promocijas darba metodoloăiskais 
seminārs 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)  D 

Kredītpunkti   6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

  120 

Zinātnes nozare  Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare 
 Cittautu literatūras vēsture 
 Salīdzināma literatūrzinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

 Fjodors Fjodorovs, Dr.habil.philol., Komparatīvistikas Institūta profesors 
 Maija Burima, Dr.philol., Latviešu literatūras un kultūras katedras asoc.prof. 
 Anna Stankeviča, Dr.philol., Krievu literatūras un kultūras katedras asoc.prof. 
 Citi promocijas darbu vadītāji 

 

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

   Nav  

 

Kursa anotācija:  

 
Seminārs paredz : 1) visa promocijas darba materiāla analīzi: literatūrzinātnisko, 
valodas, filozofijas utt. 2) pētījuma metodoloăijas izveidošanu; 3) pētījuma analīzi. 

 

Kursa plāns: 

   Promocijas darba tēma nosaka vēsturiski literārā, teorētiski literārā, vēsturiski 
filozofiskā un cita materiāla kopēju spektru, kas izanalizēts semināros.  
  Kopumā promocijas darba metodoloăija ir induktīva ar mitopoētisko un citu 
metodoloăiju izmantošanu. 
 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 
 Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens). 
 

 



 
 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

 
BērziĦš, Ludis  Poētika pamatvilcienos. Rīga, 2005. 
Kursite J. Dzejas vārdnīca. Rīga, 2002. 
 
Literatūras un mākslas vērtēšanas principi / LPSR ZA. A.Upīša Val. un lit. inst. ; atb. 
red. V. Hausmanis. Rīga, 1988. 
 
Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Literature, folklore, arts / [galv. red. Ausma 
CimdiĦa]. Rīga, 2004. 
 
Literatūrzinātne un folkloristika : salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un 
pasaulē, teorijas un interpretācijas. Literature and folklore : comparative literature in 
Eastern Europe and the world, theories and interpretations / [galv. red. Ausma 
CimdiĦa]. Rīga, 2005. 
 
Valeinis V. Poētika: daiĜdarba elementi. Rīga, 1961. 
 
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Москва, Художественная 
литература 1975. 
 
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. Москва, Художественная 
литература, 1986. 
 

Гуревич А. Категории средневековой культуры. Москва, 1972. 
 

Дима А. Принципы сравнительнего литературоведения.- Москва,1977. 
 
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение.- Ленинград, 1979. 
 
Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин.// Пушкин и западные литературы.- 
Ленинград, 1978. 
 
Жирмунский В.М.  Гете в русской литературе. Ленинград, Наука, 1982. 
 
Леви-Стросс К. Структурная антропология. Москва, 1983. 
 
Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. Ленинград, Художественная 
литература, 1987. 
 
Лотман Ю.М. О типологическом изучении литературы.// О русской 



литературе. Санкт-Петербург, 1997. 
 
Лотман Ю.М. Об искусстве. Санкт-Петербург, 1998. 
 
Якобсон Р. Работы по поэтике. Москва, 1987. 
 
 
 

Literatūra (02-papildliteratūra): 
  
 
 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 

 

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

 Akadēmiskā doktora studiju programma „Literatūrzinātne” 
 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Methodological seminar of doctoral dissertation 
 
http://www.psychoanalysisdownunder.com/downunder/books/methodologic_grounding  
 http://www.rvb.ru/philologica/02rus/02rus_postmodernism.htm  
 http://www.rvb.ru/philologica/01rus/01rus_kenigsberg.htm  

 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

 
The seminar envisages: 1) the analysis of all the material of doctoral dissertation: 
literary scientific, philological, philosophical, etc. 2) the establishment of methodology 
of the investigation; 3) the analysis of the investigation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nosaukums Svešvaloda (angĜu valoda) 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) D  

Kredītpunkti 5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

100 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare 
Cittautu literatūras vēsture 
 Salīdzināma literatūrzinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Sandra Meškova, Latviešu literatūras un kultūras katedra, docente 

 

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

AngĜu valodas pamatzināšanas 

 

Kursa anotācija:  

Kurss paredzēts doktorantūras studentiem literatūrzinātnes nozarē. Tā mērėis ir 
nostiprināt studentu zināšanas un prasmes angĜu valodas gramatikā, fonētikā, darbā ar 
tekstu un sarunvalodā. Īpaša uzmanība pievērsta darbam ar literatūrzinātniskiem 
tekstiem, attīstot studentu spēju tos brīvi lasīt, saprast, tulkot, kā arī brīvi sarunāties par 
zinātniskām problēmām savā specialitātē.  

 

Kursa  plāns: 

Kursa struktūra: praktiskās nodarbības. 
Nodarbību tēmas: 
1. tēma. Revision of grammar: Indefinite tenses (present, past, future). 
2. tēma. Revision of grammar: Continuous tenses (present, past, future). 
3. tēma. Revision of grammar: Perfect tenses (present, past, future).  
4. tēma. Revision of grammar: Perfect continuous tenses (present, past, future). 
5. tēma. Revision of grammar: contrastive exercises on the use of tenses in the Active 

voice.. 
6. tēma. Revision of grammar: Passive voice (Indefinite tenses). 
7. tēma. Revision of grammar: Passive voice (continuous tenses). 
8. tēma. Revision of grammar: Passive voice (perfect tenses). 
9. tēma. Revision of grammar: contrastive exercises on the use of tenses in the Passive 



voice. 
10. tēma. Revision of grammar: contrastive exercises on the use of tenses in the Active 

and Passive voices. 
11. tēma. Revision of grammar: Complex object.   
12. tēma. Revision of grammar: Reported speech. 
13. tēma. Revision of grammar: Subjunctive mood. 
14. tēma. Revision of grammar: Gerund, Participle 1 and 2, constructions. 
15. tēma. Revision of grammar: use of indefinite, definite and zero article. 
16. tēma. Revision of grammar: use of prepositions. 
17. tēma. Revision of grammar: degrees of comparison of adjectives and adverbs. 
18. tēma. Revision of grammar: modal verbs, constructions. 
19. tēma. Exercises developing oral skills. 
20. tēma. Work with texts on literary science issues. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

2 diferencētas ieskaites, eksāmens. 

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)2 ir piederīgs šis kurss: 

 Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne”A daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Foreign language (English) 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is envisaged for PhD students in the speciality of literary science. Its aim is 
extending students’ knowledge and skills in the English grammar, phonetics, work with 
text, and oral competence. Special attention is paid to work with texts on literary 
science issues, developing students’ ability of reading, understanding, translating them, 
as well as speaking about the problems of literary science.  

 

                                           
 



Piezīmes: 

 

 



 
 

Kursa nosaukums  Rietumu  kultūras galvenās paradigmas 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)  D 

Kredītpunkti   4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

  80 

Zinātnes nozare  Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare 
 Cittautu literatūras vēsture 
 Salīdzināma literatūrzinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

 Fjodors Fjodorovs, Dr.habil.philol. Komparatīvistikas Institūta profesors 
Anna Stankeviča, Dr. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras asoc.prof. 

 

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

   Nav  

 

Kursa anotācija:  

 
Kurss ir paredzēts akadēmiskās doktora  studiju programmas “ Literatūrzinātne” 1.   
studiju gada doktorantiem. 
Kursa mērėis ir Eiropas pasaules ainas (transcendentālā tīkla) – telpas, laika, cilvēka idejas 
un struktūras, galveno opozīciju analīze. Galīgs – bezgalīgs, kosmopolītiskais – nacionālais 
u.c. Pasaules aina tiek izskatīta kā attīstošā sistēma. Pamatmateriāls ir literatūra, bet tiek 
apskatīta arī glezniecība un mūzika. 
 

 

Kursa plāns: 

1. tēma. Ievads.  
    Kultūras un mākslas loma priekšstatu par pasaules izveidē.  Cilvēka vēsture kā 
pašapziĦas vēsture.  Reālais cilvēks – kultūrā attēlots cilvēks. Cilvēks – Dievs – daba  – 
civilizācija  – kultūra. 
 
2. tēma. Pamata noliktnes..  
    Opozīcijas dzīve – nāve, gars – matērija, virišėigs –sievišėigs, racionālais – 
emocionālais,  racionālais –  irracionālais. 
    Cilvēks kā objekts. Subjektīvo sākumu izveidošana: starp subjektivitāti un 
objektivitāti. Subjektivitātes 



     triumfs („Cilvēks – visu lietu mērs”).     
      
3. tēma. Viduslaiku kult ūras galvenās paradigmas.  
    Kultūras galvenās paradigmas  Vecajā  Derībā un Jaunajā Derība. Cilvēks kā Dievas 
gribas izpaudums.   Cilvēks ka individuālas gribas  izpaudums. Dumpis un sods. 
Cilvēks Vecajā Derībā. Cilvēks Jaunājā Derība. Cilvēka internizācija. No Sv.Augustina 
„Grēksūdzes” līdz Abelāra  „Manu nelaimju vēstures”. Pretrunību apzināšana. Starp 
miesu un garu. Klosteris.  
    BruĦinieku kultūras galvenās paradigmas. Krusta kari. BruĦinieks un DaiĜā Dāma. 
Romanika. 
    Viduslaiku pilsētas fenomens. Gars – matērija Viduslaiku kultūrā.  Karnevāls. 
Gotika. 
    Dante un Džoto.  Protorenesanse 
      
 4. tēma.  Renesanses laikmeta kultūras galvenās paradigmas.  
    Cilvēks – Dievs – daba. Zinātnes uzplaukums.  Sengrieėu un Senās Romas pasaulēs 
galveno paradigmu atjaunošana. 
     Humanisms. Sintetisms. Gars – matērija. Cilvēks kā demiurgs. No lēnpratīga līdz 

pārdroša cilvēka. Fausta,  Hamlēta,  Dona  Kihota arhetipi.  Jautājums par  cilvēka 
pretrunību.  Divi renesanses  cilvēka ētikas vektori.  

     Mākslas sistēma. Renesanses glezniecība (pamatžanri,  koloristika,  perspektīva). 
     Reformācija un Kontrreformācija.  Manjerisms. 
      
  
5.tēma.  XVII gs. kult ūras  galvenās paradigmas.  
   Eiropas baroks.  Racionālais –  irracionālais. Dzīve kā sapnis; dzīve kā teātris.  
   Eiropas  klasicisms. Cilvēks un valsts.  
    Mākslas sistēma. XVII gs. teātris. Traăiskais un komiskais cilvēks.   Divas ētikas 
versijas:  ticība – racionālisms. 
   Divi  pretrunības varianti:  Sehizmundo (Kalderons)  – Fedra (Rasīns). 
    Paskāla fenomens. Kultūras simboli (mītiskie tēli):  Dons Žuans, Mizantrops. 
 
 6.tēma. XVIII gs. kult ūras  galvenās paradigmas. 
    Eiropas Rokoko.  Dzīve kā spēle. Rokoko literatūra un  glezniecība.  Dekorativisms. 
Stilizācija.    
    Apgaismības fenomens. Enciklopēdija. Sentimentālisms.  Apgaismības  un 
Sentimentālisma galvenās paradigmas: 
    sabiedrības pirmā kārta – trešā  kārta;  dabiskais  - civilizēts; galvaspilsēta – 
province; nabadzība – bagātība; virišėigs  – sievišėigs.    
   Gētes „Fausta” fenomens. Gēte un Hegelis: negācijas negācija kā evolūcijas 
instruments.  Zinātne – dzīve. Doma – darbība. Mērėa triumfs  kā  katastrofa. 
   XVIII gs.  mākslas sistēma. Apgaismības un Sentimentālisma literatūra. Arhitektūra. 
XVIII gs kultūras simboli (mītiskie tēli): V ērters,  Fausts,  Mefistofelis,  Minhauzens.  



   Protoromantisms. Racionālais –  irracionālais. Liktenis. Gotiskais romāns. 
 

7.tema. Romantisma laikmetā kultūras galvenās paradigmas.  
    Agrīnais romantisms –  nacionālais romantisms  - vēlīnais romantisms: galveno 
paradigmu transformācijas. Cilvēks  – Dievs – daba – māksla. 
     Telpiskie modeĜi: dienvidi, Itālija, Kaukāza,  ceĜš, jūra, debess, kalni, tornis, kuăis, 
logs, spogulis, Ziemeli, cietums, purvs, sienas,  utt. 
     Laika modeĜi: mūžība - laiks; Paradīze -  elle; zelta gadsimts – dzelzs gadsimts.  
     Universālā cilvēka modelis: Dieva cilvēks un  Cilvēkdievs.  Mākslinieks – Muziėis 
– CeĜotais. Cilvēks kā 
     grēcinieks.  Grēku krišana – grēku nožēlošana  kā cilvēka dzīves posmi. LikteĦa 
transformācijas. Romantiskais Ĝaundaris : zvērs, sātans, automāts.  Dubultiskums kā 
pretrunības struktūra. 
     Mākslas sistēma. Romantisma mūzika.  Romantisma glezniecība (pamatžanri, 
pamatsižeti, linija, koloristika). 
     Romantiskas  kultūras simboli  (mītiskie tēli): Napoleons, Bairons, Agasfers, Tasso. 
     Bidermeijers. 
  
 8.tēma. XIX gs. kult ūras galvenās paradigmas.  
    Pozitivīsms un reālisms „Dieva nāve”. Matrica – atteikšanās no matricas.  
Determinisms un vēsturiskums. 
    Utilitarisms. Pretrunība kā  attīstības faktors.  Cilvēks   kā vēstures un apstākĜu 
attīstības  objekts. Karalienes  
   Viktorijas laikmetā kultūras fenomens Anglijā. 
    Naturālisms. Bioloăijas faktors. Eksperimentālais romāns.  
    No „ bidermeijera plūsmas” mākslas (jaunromantisms, „Parnass”)  līdz  
modernismam (estētisms, jugend-stils utt.)   
    Literatūra  XIX gs. mākslas sistēmā.  
      
 
9.tēma. XX-XXI  gs. kult ūras galvenās paradigmas. 
    Modernisma galvenās paradigmas. Cilvēks – Dievs – daba – māksla. Dzīve – nāve: 
gars – matērija:  virišėigs – sievišėigs:  racionālais – emocionālais:  racionālais –  
irracionālais.  Jaunmītoloăisms.  
    Starp „cilvēku bez īpašībam” un cilvēku -mitu. No Freida līdz Jungam. 
    Sirreālisma  pasaules modelis. 
    Cilvēks un pasaule eksistenciālisma skatījumā. 
    Cilvēks un pasaule postmodernisma skatījumā. 
    Cilvēks un pasaule hendera skatījumā. 
 
      

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 
 Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens). 
 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Ruskin J. The Lamp of Beauty. N.J., 1995 
2. Panofsky E.Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the 

Renaissance. L., 1999. 
3. Porter R. Teich M. Romanticism in  National   Context. Cambridge, 1981 
4. Irvin D. English Neoclassical Art: Studies in Inspiration and Taste. L., 1966 
5. Shawe-Tailor D. Genial Company. The Theme of Genius in Eighteenth 

Century British Portraiture.  Nottingham, 1987. 
6. Benedict. Patterns of Culture. N.J., 1961 
7. Burgin V.  The End of Art Theory: Criticism and Postmodernity. Atlantic 

Highlads, 1968 
8. Calinescu M. Five Faces of Modernity: Modernism – Avantgarde – 

Decadance – Kitch – Postmodernism. Durham, 1987 
9. Douglas M. Natural Symbols. L., 1973 
10. Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Москва, 2000. .  
11.  Моисеев И.И. Человек. Среда. Общество. Проблемы формализованного 

описания. Москва, 1982. 
12. Культура, человек и картина мира. Москва, 1987. 
13.  Лотман Ю.М. Культура и взрыв. Москва, 1992 
14.  Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. Москва, 1979. 
15. Фёдоров Ф.П. Художественный мир немецкого романтизма. Москва, 

2004 
16. Жирмунская Н.А. От барокко к романтизму. Санкт-Петербург, 2001. 
17. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. Москва, 1984. 
18. Ильин И. Постструктурализм, деконструктивмзм, постмодернизм. 

Москва, 1996. 
19. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ.  Исследования в области 

мифопоэтического. Москва, 1995. 
 
 

Literatūra (02-papildliteratūra): 
  

1. Godwin J. Athanasius Kircher. A Renaissance Man and the Quest for Lost 
Knowledge. London , 1979. 

2. Heller  A. Der Mensch der Renaissance. Koln, 1982.  
3. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. Москва, 1992.  
4. Ален де Либера. Средневековое мышление. Москва, 2004.  



5. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости. –  Москва, 1996. 

6. Пинский Л. Ренессанс. Барокко. Просвещение. Москва, 2002 
7. Сквозь шесть столетий. Метаморфозы литературного сознания /Под ред. 

Г.К. Косикова. Москва,  Диалог-МГУ, 1997. 
8. Старобинский Ж.  Поэзия и знание. История литературы и культуры:  В.2 т. 

– Москва,   2002.  
9. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне.  Москва, 2003. 

 
 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

http://www.worldwatch.org/taxonomy/term/37  
 http://www.european-cultur e.salvationarmydonatecar.com/  
http://old-european-culture.mindbit.com/  
 http://www.emory.edu/INTELNET/af.culturology.html  
 http://www.mavicanet.com/lite/eng/27960.html  

 

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

 Akadēmiskā doktora studiju programma „Literatūrzinātne” 
 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

 The basic paradigms of the Western culture 
 
 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

 
The course is devised for the 1st year students of the academic Doctoral study 
programme “Literary studies”. The aim of the course is the analysis of European world 
picture (transcendental net) – space, time, conception and structure of a man, main 
oppositions (finite – infinite, cosmopolitan – national and others). The world picture is 
viewed as a developing system. The subject focus is on literature, but touching upon art 
of painting and music 
 
 
 

 
 
 



 

Kursa nosaukums 

Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi 
(Latvijas vēsture, Krievijas vēsture: 
1800 – 1930, Anglijas vēsture, 
Vācijas vēsture)  

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) D 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

40 st. 

Zinātnes nozare Vēsture 

Zinātnes apakšnozare Kultūras vēsture 
 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Henrihs Soms, Vēstures katedra, asociētais profesors; Genādijs Markovs, Krievu 
literatūras un kultūras katedras docents.  

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija:  

Kurss paredzēts doktorantiem („Literatūrzinātne”).  
Kursa mērėis ir  
1) iepazīstināt doktorantus ar 19. gs. Krievijas vēstures pamatnoteikumiem, analizēt 
vēsturisku dinamiku, 19. gs. Krievijas saistību ar kultūru.  
2) iepazīstināt doktorantus ar Anglijas vēstures dinamiku (1800 – 1914), 
pamatnoteikumiem, analizēt Anglijas vēstures saistību ar kultūru. 
3) iepazīstināt doktorantus ar Vācijas vēstures dinamiku (1800-1914), ar 
pamatnoteikumiem, analizēt vēstures saistību ar kultūras procesiem. 
4) iepazīstināt doktorantus ar Skandināvijas vēstures dinamiku, ar pamatnoteikumiem, 
analizēt vēstures saistību ar kultūras procesiem. 
5) 1.daĜā tiek vispusīgi iztirzāti Latvijas vēstures svarīgākie notikumi XIX gs. un XX 
gs. sākumā, tajā skaitā zemnieku nemieri, dzimtbūšanas atcelšana, jaunlatviešu un 
jaunstrāvnieku kustības, latviešu garīgā kultūra. 
3. daĜā galvenā uzmanība pievērsta 1905. gada revolūcijai, nacionālās idejas attīstībai 
Pirmā Pasaules kara kontekstā, Latvijas Republikas dibināšanai   
2.daĜā uzmanības centrā ir neatkarīgās Latvijas valsts tapšana, tās saimnieciskā un 
politiskā attīstība periodā no 1918. gada līdz 1940. gadam. 

 

Kursa plāns: 



Lekciju skaits – 50 kontaktstundas, semināri –30 kontakststundas.  
 
• Sociālekonomiskās attīstība tendences Latvijā (19.gs. otrā puse – 1914). 
• Nacionālās atmodas sākumi. Jaunlatvieši. Jaunā strāva. 
• 1905. gada revolūcija Latvijā. 
• Latvija Pirmā pasaules kara laikā. 
• Latvijas Republikas parlamentārās attīstības periods 1918. - 1934.g.  
• Autoritārais režīms Latvijā. K.Ulmanis. (1934.-1940). 
• Latvijas aneksija un okupācija 1940. –1941.g. 

 
Seminārnodarība: Agrārais jautājums Latvij ā (19. – 20.gs.)     

Zemnieki un muižnieki. Dzimtbūšana: noformēšanās, krīze, atcelšana. 
Zemnieku pārtapšana par īpašniekiem. Māju pirkšana Kurzemē un Vidzemē. H. von 
Felkerzāms. Zemmnieku iziešana viensētās Latgalē Stolipina reformas gaitā. 
Agrarā reforma Latvijas Republikā. 
Lauksainiecības pārveide pēc sociālistiska modeĜa. F.RoziĦa, P.Stučkas, V.Lāča 
valdības reformas. 
 

Seminārnodarbība: Latvijas att īstības alternatīvas XX gs. sākumā 
1. Proăermāniskā alternatīva: Vācijas (vācu) faktors Latvijas vēsturē. Vācbalti, to lomas 
izvērtējums zinātniskajā literatūrā. Vācu ietekme 1917.-1919 gadā Latvijā: atbalstītāji 
un pretinieki. 
2. Radikālkreisā alternatīva: Krievijas (krievu) faktors Latvijas vēsturē. 
Lielinieciskums, tā lomas izvērtējums zinātniskajā literatūrā. Lielinieku  ietekme 1917.-
1919 gadā Latvijā: atbalstītāji un pretinieki.  
3. Nacionāli demokrātiskā alternatīva: Jaunlatvieši, to lomas izvērtējums zinātniskajā 
literatūrā. Nacionālais faktors 1905. gada revolūcijā, Pirmā pasaules kara laikā, 1917-
1918. gadā. 
. 
Seminārnodarbība. Latvijas Republikas saimnieciskā un politiskā dzīve (1920-1940) 
1. Agrārā reforma. 
2. Saimniecība: reformas, vadība. 
3. Finansu politika un ārejā tirdzniecība. 
4. Parlamenārais posms un K.UlmaĦa autoritarais reþīms: kopīgais, atšíirīgais. 
 
II)  

1. tēma. Krievijas vēsturiskais ceĜš: pamatiezīmes. Krievijas vēstures kopīga 
dinamika. Ārējā un iekšējā politika kā komplekss. Evolūcijas problēmas. Krievu 
civilizācijas pamati: idejas, dominantes, iezīmes. Krievija un opozīcija „Rietumi 
– Austrumi”. Krievijas vēstures pamatdominantes: no senatnes līdz Katrīnas II 
laikam.  

2. tēma. Krievijas impērija 1801. – 1825. g. Pāvila I valdīšanas periods (1796-



1801). Personība un iekšēja politika. Ārēja politika. Pāvels I sabiedrības spogulī. 
Pāvils I un krievu kultūra. Pāvila I valdīšanas nozīme. Aleksandra I valdīšana: 
ārējā un iekšējā politika, imperatora personība. Tēvijas karš kā fenomens. Tēvijas 
kara loma politikā un kultūrā. 

3. tēma. Nikolaja I epoha (1825 – 1855). Dekabristu sacelšanās. Dekabristu loma. 
Nikolajs I un dekabristi. Ideoloăiskie traktējumi. Dekabristu sacelšanās krievu 
kultūrā. Nikolaja I ārējā un iekšējā politika. Pamatdarbība. Sabiedrības attieksme 
pret imperatoru. Nikolaja I epohas nozīme.  

4. tēma. Aleksandra II laiki (12855 – 1881). Aleksandra II fenomens. Personība, 
iekšējā un ārējā politika, reformu saturs (19.02.1861). Valdīšanas dinamika. 
Ekonomiskās un politiskās pamatiezīmes. Sabiedriskie strāvojumi. Nihilisms kā 
fenomens. Ekstrēmisma un terorisma paplašināšana. Sacelšanās Polijā, Lietuvā 
un Baltkrievijā. „Tautnieki”kā fenomens. Strādnieku kustības pamatiezīmes. 
Aleksandra II nāve kā traăiska zīme. 

5. tēma. Krievijas vēsture 1880. – 1890.g. Aleksandra III fenomens. Personība, 
pretrunīgie traktējumi. Iekšējā un ārējā politika. „Kontrreformas”Sabiedrīsbas 
stāvoklis: „Bez laika”tonalitāte. Saistība ar kultūru. Bulgārijas notikumi un 
Krievija. Maksisma izplatīšanās. Sabiedrības konflikti.  

6. tēma. 19.gs.b. -20.gs. sāk. Krievijas vēsturē. Nikolaja I personība un darbība. 
Rakstura īpatnības. Misticisms. Ārējā un iekšējā politika. Kari. Pirmā un otrā 
revolūcija. Stolipina loma. Krievu sabiedrība kā spektrs. Politisku partiju 
dažādība. ěeĦina darbība. Konfliktu pamatdominates. Vēsturnieki par Oktobra 
revolūciju.   

7. tēma. 1920. g. Krievijas vēsturē. Politikas un ekonomikas dinamika. PamatsoĜi, 
darbības formas, pamatnoteikumi. Represīvie mehānismi. Represijas un 
ideoloăija. Spēka un terora pozīcija. CīĦa pret „pagājušo” kultūru.  

 
III)  

1.  tēma. Anglija 19. gs. sākumā. Anglijas vēstures dominantes līdz 19. gs. 
Viduslaiki un Renesanses. Jauno laiku sākums. 17. gs. Anglijas revolūcija. 
Stjuartu restaurācija. 18. gs. vēstures pamatdominantes. Ārējā un iekšējā politika 
19. gs. sākumā. Rūpniecība Anglijā Napoleona kara laikā.  

2.  tēma. Anglija 1815 – 1850.g. Rūpniecības revolūcijas beigas. Ekonomikas krīze. 
Likumu dinamika „Maizes likumi”. Situācijas mainīšana: ekonomikas attīstīšana. 
Sabiedriskas attiecības. Buržuāzija un politikas organizācijas. Parlamenta 
reforma kā strīdu objekts. 1832. gada reforma. Čartistu kustības sākuma un 
attīstība. Čartisti un konvents.  

3.  tēma. Anglija 1850. – 1860. g. Ekonomiskie procesi. „Dižena izstāde” kā 
fenomens. Anglija kā pasaules ekonomikas faktors. Tehnikas atklājumu loma. 
Ekonomikas attīstības statistika. Sabiedrības kustības. Stra’dnieku organizācijas. 
Arodbiedrību darbība. 1867.-1870.g. reformas dažādu kustību kontekstā. Ārējās 
politikas dominantes. Palmerstona personība un darbība. „Pasifiko”lieta. Anglijas 
un Krievijas attiecības. Attiecības ar Franciju. Kolonizācijas politika.  



4.  tēma. Anglija 19. gs. pēdējā trešdaĜā. Anglijas ekonomika. Ekonomikas sekmes 
dažādās nozarēs. Imperiālisma iezīmes. Lielās monopolijas kā fenomens. 
Politiskā dzīve. LiberāĜu un konservatoru partijas. Partiju līderi: politiskās 
biogrāfijas (Gladstons, Dizraelijs) Īrijas jautājums. Sociālisms. Ārējā politika. 
Koloniālisma turpinājums. Transvaals. Buri. D.Čemberlena loma. Koloniālas 
politikas virzieni. 

5.  tēma. Anglija 1900 – 1914.g. Ekonomiskie procesi. Ekonomikas līmeĦa 
paaugstinājums. Statistika. Salīdzinājums ar citām teritorijām. Politiskie procesi. 
Karš pret buriem: turpinājums. Karš pret buriem Eiropas apziĦā: Sabiedriskā 
domāšana un kultūra. Strādnieku kustība. Leiboristu partijas ieradīšana. Īrijas 
jautājuma jaunas nianses. Anglija un pirmais pasaules karš. Anglijas vēstures 
vispārējā dinamika: 1800 – 1914. Vēstures un kultūras saistības mehānismi.  

 
IV)  

1. tēma. Vācija 19. gs sākumā. Vācijas valstis kā fenomens. Vācijas valstis un 
Francijas revolūcija. Haoss un konflikti: iekšējās un ārējās politikas dominantes. 
Vācijas valstis Napoleona kara laikā. Lunevila līgums. Reina savienība. Tilzita 
līgums. Kontinentālas blokādes laiki. Šteina-Gardenberga reformas Prūsijā (1807 
– 1811). Prūsija 1812.g. karā. Gabsburgu monarhijas fenomens. Kontrreformas, 
cīĦa ar Franciju, rūpniecības un tirdzniecības attīstība. Sabiedriskas kustības. 

2. tēma. Vācu valstis (1815 – 1845). SaviĜĦošanas mēăinājumi. Vācu Savienība. 
Reformas. Sabiedrības kustības. Opozīcijas spēki. „Jaunā Vācija” kā kustība. 
Strādnieku kustība (Silezija). Strādnieku pirmās o organizācijas. „Vācu tautas 
savienība” Citi piemēri.  

3. tēma. Vācijas valsts 19.gs. vidū. 1848. gada revolūcija Prūsijā. Revolūcijas 
iemesli. Revolūcijas pamatnoteikumi un rezultāti. Strādnieku kustības 
paplašināšanās. Zemnieku sacelšanās. Prūsijas konstitūcija. Likumu 
pamatiezīmes.  

4.  tēma. Vācijas valsts apvienošana. Ārējās un iekšējās politikas dominantes. 
Rūpniecības sekmes.  Politiskās dzīves dinamika Prūsijā. O.Bismarks: personība 
un darbība.  

5.  tēma. Francijas un Vācijas karš. Kara iemesli. Prūsijas loma. Kara sagatavošana. 
Ārējās politikas nianses. Bismarka loma. Kauja pie Sedana. Tālākā dinamika, 
rezultāti.  

6.  tēma. Vācija 1875. – 1900.g. Iekšējās un ārējās politikas pamatdominantes. 
Vācijas apvienošanās beigās. Kapitālisma attīstība. Sabiedriskās kustības. 
Dinamika. Jaunās formas. Sabiedriskā cīĦa. 

7. tēma. Vācija 1900. – 1914. g. Vācu imperiālisma pamatiezīmes. Saistība ar citām 
valstīm, salīdzinājuma mēăinājums. Ārējā un iekšējā politika. Kanclers fon 
Bjulovs. Sabiedriskā sasprindzinājuma raksturojums. Vācija un pirmais pasaules 
karš. Vācu vēstures dinamikas likumsakarības: 1800 – 1914. 

 
V)  



1. tēma. Skandināvijas vēsture un kultūra kā fenomens. Skandināvijas telpas 
dominantes: ăeogrāfija, vēsture, kultūra. Skandināvijas attīstība līdz 19. gs.  

 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 Lekcijas, semināri, nokārtots pārbaudījums. 
 
 
 

 
 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Buržuāziskā Latvija imperiālistisko lielvalstu ekonomiskajā atkarībā 1919. - 
1940.gadā: Dokumenti un materiāli.- Rīga, 1984. 

2. Broce J.K. Zīmējumi un apraksti. I - II.- Rīga, 1992.,1996. 
3. Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un 

diplomātiskajiem sakariem 1918. – 1998. – Rīga, 1999. 
4. Dokumenti stāsta: Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas.- Rīga, 1988. 
5. Iskolata un tā prezidija protokoli (1917. - 1918.g.)- Rīga, 1973. 
6. Latvijas Komunistiskā partija Oktobra revolūcijā 1917.gadā.- Rīga, 1957. 
7. Latvijas Komunistiskā partija 1918. - 1919.gadā: Dokumenti un materiāli.- Rīga, 

1958. 
8. Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CK plēnumu rezolūcijas 

un lēmumi. I. 1904. – 1940. - Rīga, 1958. 
9. Latvijas okupācija un aneksija, 1939. - 1940.: Dokumenti un materiāli.- Rīga, 

1998. 
10.Latviešu strēlnieki cīĦā par padomju varu 1917.-1920: AtmiĦas un dokumenti. – 

R.,1960. 
11.Okupācijas varu politika Latvijā. 1939. – 1991. – Rīga,1999. 
12.Tautas vara Latvijas pagastos 1905.gadā: Dokumenti un materiāli. - Rīga, 1985. 
13.Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. 1914. - 1945.- Stokholma, 1968. 
14.Andersons E. Latvijas vēsture. 1914 - 1920.- Stokholma, 1967. 
15.Andersons E. Latvijas vēsture: Ārpolitika 1920 - 1940. I - II.- Stokholma, 1982., 

1984. 
16.Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz 

mūsdienām.- Rīga, 1995 
17.20.gadsimta Latvijas vēsture. I Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības 

pasludināšanai. 1900 – 1918. – Rīga, 2000. 
18.Gore I, Stranga A. Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija. 1939.gada augusts - 

1940.gada jūnijs. - Rīga, 1992. 



19.Latviešu strēlnieku vēsture (1915. - 1920.g.).- Rīga, 1970. 
20.Latvija 19.gadsimtā. Vēstures apceres. – Rīga, 2000. 
21.Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. - 

Daugavpils, 2000. Stranga A. Ebreji un diktatūras Baltijā (1926 – 1940) - Rīga, 
2002. 

22.Straube G. Latvijas brāĜu draudzes diārijs (jaunākais noraksts) jeb Hernhūtiešu 
brāĜu draudzes vēsture Latvijā. – Rīga, 2000. 
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24.Švābe A. Latvijas vēsture. 1800. - 1914.- Stokholma, 1958. 
25. Брежго Б.Р. Очерки по истории крестьянского движения в Латгалии 1577 – 

1907. – Рига, 1956. 
26.Аринин А.Н., Михеев В.М. Прошлое. Настоящее, Будущее: Историко-

философская мысль России 19 – 20 вв. - М., 1995 
27.Гоголевский А.В. Очерки истории русского либерализма 19 – 20 века. – 

Санкт-Петербург, 1996 
28.Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении. – Москва, 1991. 
29.Ионов И.Н. Российская цивилизация и истоки ее кризиса 9 – начала 20 вв. – 

Москва, 1991. 
30.Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России. Конец 19 – начало 20 в. – 

Москва, 1991 
31.История дипломатии. – Москва, 1965. 
32.История отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории России 9 – начала 

20 в. - Москва, 1991 
33.Революция 1905 - 1907 г. в Латвии. Документы и материалы. – Рига, 1956. 
34.Социалистическая Советская Республика Латвии и иностранная интервенция. 

Документы и материалы. В 2-х томах. – Рига, 1959, 1960. 
35.Ачеев В.Ф. Английское завоевание синда. – Москва, 1979. 
36.Ерофеев А.А. Очерки по истории Англии. – Москва, 1979. 
37.Мортон А.Л. История Англии. – Москва, 1950. 
38.Айзин Б.А. Революционные германские социал-демократы против 
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40.Бисмарк О. Масли и воспоминания в 3 томах. -  Москва, 1950 – 1951. 
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Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Doktorantūras programma „Literatūrzinātne” A. daĜa. 
 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

 
Historical process of the Age 
 

 

Kursa anotācija angĜu valodā: 



I. The course is devoted: 
- to the importantevents of Russian history (1800 – 1930); 
- to the conceptions of Russian history. 
- to the important events of the English history (1800 – 1914) 
- to the greatest historical conceptions of the English history. 
- to the important events of the German history (1800 – 1914) 
- to the greatest historical conceptions of the German history. 
- to the important events of the Scandinavian history. 
 
- to the greatest historical conceptions of the Scandinavian history  
 
II. In part 1 of the course Latvia’s ancient history, the arrival of the Finno-Ugrian and 
Baltic tribes on Latvia’s territory, their way of life, social order and spiritual culture, 
their relationships with Slavs and Vikings in the 8th - 11th centuries are viewed. 
Part 2 is focused on the formation of Livonian states on Latvia’s territory as a result of 
German invasion. The sources are: the Livonian Chronicle (Henrius de Lettis’s 
Chronicle), the Rhyme Livonian Chronicle and Henricus Stern’s fundamental research  
on Latvian history from 1290 to 1500. 
In part 3 the period of the 16th - 18th centuries in Latvia’s history is viewed focusing 
on Inflanty, the Sweedish times in Vidzeme, the Dukedom of Courland, Latvia’s 
incorporation into  Russia and its effects as viewed in E. Dunsdorf’s researches. 
In part 4 the most significant events in Latvia’s 19th century history are thoroughly 
considered, namely: peasants’ riots, the abolishment of serfdom, the movements of the 
Young Latvians and the New Current, Latvian spiritual culture. 
In part 5 priority is given to the proclamation of the Latvian state, its economic and 
political development from 1918 to 1940. 
In part 6 the period of 1940-1993 in Latvia’s history is viewed, i. e. the effects of the 
Soviet and the German occupation, the Third National Revival, the development of 
Latvia’s economic, spiritual and political life and spiritual culture after regaining the 
national independence. 
  
 

 
 

Piezīmes: 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Nosaukums 
Pētāmā laikmeta valodas procesi 
(angĜu, vācu, krievu, skandināvu, 
latviešu) 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) D 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

40 st. 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare 
Cittautu literatūras vēsture 
Salīdzināma literatūrzinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

 
 Veronika Ruža, Latviešu valodas katedra, lektore 
 Nadežda Fjodorova, Krievu literatūras un kultūras katedra, lektore 

 

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

Nav 

 

Kursa anotācija:  

 Kursā tiek aplūkoti valodā notiekošie procesi, sākot ar 19.gs. vidu un beidzot ar 21.gs. 
sākumu. Kurss ietver latviešu valodas stilu izveidi (īpaši izsverot daiĜliteratūras stila 
izveidi), pārmaiĦas valodas leksiskajā sistēmā, grafētikas un ortogrāfijas izveides un 
attīstības apskatu. Kursā valodā notiekošie procesi tiek aplūkoti attiecīgā laikmeta 
daiĜliteratūras tekstos. 

 

Kursa  plāns: 

 
I 

 
 1.tēma Pētāmā laikmeta valodas procesu vispārīgs raksturojums. 
 2.tēma Latviešu nacionālās valodas un literatūras izveide (jaunlatviešu periods). 

DaiĜliteratūras stila izveide, attīstība, paveidi. 
 3.tēma J.Alunāna, K.Barona, F.Brīvzemnieka, A.Kronvalda u.c. devums latviešu 

nacionālās literārās valodas izveidē un attīstībā.  



 4.tēma J.RaiĦa, Aspazijas, V.PlūdoĦa u.c. 19.gs. beigu – 20. gs. sāk. autoru devums 
latviešu valodas attīstībā. J.RaiĦa tulkojumu nozīme. DaiĜdarbu valodas attīstības 
tendences 19.gs. beigās -20. gs. 1. pusē (R.Blaumanis, A.Brigadere, 
J.JaunsudrabiĦš, A.Čaks u.c.). 

 5.tēma Latviešu valodas grafētikas izveide. Pāreja no gotiskā raksta uz antīkvu latviešu 
valodā  iznākušajos iespieddarbos. 

 6.tēma Valodas leksiskā un frazeoloăiskā sistēma laikmeta kontekstā. 
 7.tēma Latviešu valodas morfoloăiskā sistēma un vārddarināšana laikmeta kontekstā. 
 8.tēma  Latviešu valodas sintaktiskās sistēmas izveide un attīstības. Dažādu sintaktisko 

procesu atspoguĜojums daiĜdarbu valodā laikmeta kontekstā. 
 9.tēma  Latviešu interpunkcijas izveide, attīstība un nozīme daiĜdarba valodā. 
 

II 
 
 1.tēma  19. – 20.gs. 20.g. krievu daiĜdarbu valodas attīstības pamattendences. 
              Krievu valodas mentalitātes filozofiskais modelis (vārds – tēls – mīts; 

pagānisms un krievu kristietība – slavofili un rietumnieki; valodas sintēze un 
analīze). 

               Valodas iekšēja forma un estētiskās kultūras veidošana. 
               Literārais teksts kā daiĜdarba valodas sastāvdaĜa (teksta lingvistika un 

daiĜliteratūras valoda; informācijas veidi tekstā; teksta sadalīšana; kohēzija; 
kontiniums; retrospekcija un prospekcija tekstā; teksta modalitāte, teksta 
integrācija un pabeigtība 

 
 2.tēma   19. – 20. gs. sāk. krievu daiĜdarbu valodas leksikas attīstības galvenie procesi. 
               Vārda veidi; motīvi un tēli; tropu lietošana; vārds tekstā. 
               Saprotamais nesaprotamajā un nesaprotamais saprotamajā;  
               Leksiskās saskaĦotības īpatnības sintagmatiskajā un paradigmatiskajā aspektā. 
               Galvenie jaundarinājumi leksiski semantiskie un leksiski tematiskie tipi un 

grupas.  
               Leksisko aizguvumu pamatīpašības un specifiskās īpatnības (leksiskās 

adaptācijas procesa īpatnības). 
               Krievu vispārlietojamās leksikas normatīvo un māksliniecisko robežu 

paplašināšana. 
  3.tēma   Gramatisko kategoriju poētikas sākums un kulminācija. 
               Gramatisko kategoriju poētikas problēmas dzejas valodas kopējo tendenču 

sakarā. 
               Gramatiskās kategorijas un formas. DaiĜdarba teksta struktūra. Gramatisko 

kategoriju poētikas veidošana: noteiktība – nenoteiktība, lietišėais – abstraktais; 
dzīvs – nedzīvs.  Dzimtes un personas gramatisko kategoriju poētika. 

              Personificēšanas gramatiskās īpatnības. 
               „Dzejas gramatika un gramatikas dzeja”. 
  4.tēma  Sintaksisko paradigmu maiĦa. 



              Domas un valodas formas. Domas loăiskā forma; domas retoriskā forma; 
domas poētiskā forma. 

              Informācijas vārdnīcas; informācijas meklēšana; daiĜdarba un informatīvo 
valodas mijiedarbe. 

               Vērtīgās dzejas un prozas strofas līdzekĜu lietojuma. DaiĜdarba konteksts un 
sintaktiskā sistēma. Loăisko vienotību darbība, to sakari un pārkāpumi. 
Sintakses stilistikas problēmas. 

  5.tēma  19.gs. – 20.gs. sāk. „SkaĦas mūzika” mākslas darba valodā.  
               Intonācijas komponentu sadarbība runā un mūzikā. 
               Prozas runas ritma intonāciju organizēšanas īpatnības.  
               Runas skaĦas mākslinieciskā definīcija  19.gs. – 20.gs. sāk. 
               SkaĦas funkcijas leksiskās un sintaksiskās īpašības mākslas darba valodā 

19.gs. – 20.gs. sāk. SkaĦas atkārtojumi krievu dzejā un prozā. Ritms un 
sintakse.  

  6.tēma  Valodas procesos semantisko izmaiĦu pamattendences . 19.gs. – 20.gs. sāk. 
               Semantiskās diferenciācijas procesi. 
               Semantiskās sintēzes procesi. 
               Semantiskās analoăijas procesi. 
               Prozas tekstavalodas vienību uzskaitījumus tā  dinamiskajā attīstībā. 19.gs. – 

20.gs. sāk. 
  7.tēma   19.gs. – 20.gs. sāk. lirikas teksts. 
                Liriskā komunikācija kā kultūras fenomens. „Par dzejas filoloăiju” (liriskais 

subjekts). 
               Subjekta izteikumu evolūcija krievu lirikas valodas formās. Dialogs mūsdienu 

lirik ā. Dialoga definīcijas. 
  8.tēma   19.gs. – 20.gs. sāk. dramaturăijas valoda un tās attīstības tendences. 19. – 20. 

gs. dialoga  formu attīstība krievu literatūrā. Autora un personāža runas 
attiecības. 

               Dialoga stilistiskā struktūra. Tā vēsture. 
               Leksika un frazeoloăija autora vēstījumā.  
               Vārdu stilistiskas funkcijas dramaturăijas kontekstā. 
               Leksika, frazeoloăija un sintakse dramaturăijas tekstos. 
 
  

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencēta ieskaite. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 
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1. Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība.Rīga, 1986. 
2. Blinkene A. Latviešu interpunkcijas. Rīga, 1969. 
3. Ceplītis L., Rozenbergs J., Valdmanis J. Latviešu valodas sintakse. Rīga, 



1989. 
4. Latviešu literārās valodas morfoloăiskās sistēmas attīstība: Lokāmās 

vārdšėiras. Rīga, LU, 2002. 
5. Metuzāle – Kangre B. Trimda un valoda // Trimda, kultūra, nacionālā 
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6. Ozols A. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga, Zvaigzne, 1993. 
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2003. 
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Dzimtā valoda un literatūra kultūras apritē. Zin. Raksti. Rīga, LU, 1997. 
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11. Vītola J. DaiĜliteratūras teksts un interpunkcija // Valoda un literatūra 
saskarsmes laikā: Rakstu krājums. Rīga, 1997. 53.-64. lpp. 

 
 

II 
1. Арутюнова Н.Д. Понятие пропозиции в логике и лингвистике, 

Москва, 1976. 
2. Асмус В.Ф. Логика. Москва, 1947. 
3. Ахманов А.С. Логические формы и их выражения в языке // 

Мышление и язык. Москва, 1957. 
4. Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа. Новое в 

лингвистикеб вып. 4, 1965. 
5. Бенвенист Э. Бессознательное (природа, функции, методы 

исследования. Москва, 1978. 
6. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике, Москва, 1975. 
7. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. Москва, 

1955. 
8. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. Москва, 1959. 
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1958. 
12. Гин Я.И. Проблемы поэтики грамматических категорий. Санкт-

Петербург, 1996. 
13. Жирмунский В.М. О ритмической прозе. Москва, 1966. 
14. История лексики русского литературного языка. Москва, 1991. 
15. Логико-грамматические очерки. Москва, 1961. 



16. Мокиенко В.М. Образы русской речи. Ленинград, Издательство ЛУ, 
1996. 

17. Одинцов В.В. Стилистика текста. Москва, Наука, 1980. 
18. Панфилов В.В. Грамматика и логика. Москва – Ленинград, 1963. 
19. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. Москва, 

1938. 
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21. Проблемы структурной лингвистики. Москва, Наука, 1994. 
22. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. Москва, Высшая школа, 
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24. Языковые процессы современной русской художественной 

литературы. Москва, Наука, 1977. 

 
 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

    
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

      

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)3 ir piederīgs šis kurss: 

 Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” A daĜa 
 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

 Language processes of the researched epoch (English, German, Russian, Scandinavian, 
Latvian) 
 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course regards the language processes from the mid-19th century till the beginning 
of the 21st century. The course entails the formation of Latvian language styles (with a 
special focus on the formation of belles letters style), transformations in the lexical 
system of language, the formation and development of graphetics and orthography. The 
course regards the processes of language in the fiction texts of the respective epoch.  

                                           
 
 



 

Piezīmes: 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nosaukums 
Pētāma laikmeta kultūras (vācu, 
anglū, krievu, skandināvu) procesi: 
18.gs. vidus  – 19.gs. beigas 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) D 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

80 st. 

Zinātnes nozare Filoloăija 

Zinātnes apakšnozare Literatūrzinātne  
 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Fjodors Fjodorovs, Krievu literatūras un kultūras katedras profesors,  
Maija Burima, Latviešu literatūras un kultūras katedras asoc. prof. 

 

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

Nav. 

 

Kursa anotācija:  

Kurss ir paredzēts doktora studiju programmas “Literatūrzinātne” doktorantiem.  Kurss 
sniedz ieskatu nacionālās (pētāmās) kultūras attīstības būtiskākajos posmos. Apskata 
problēmjautājumus, analizē literatūras un mākslas attīstības likumsakarības.  

 

Kursa apraksts - plāns: 

40 st. lekcijas, 40 st. semināri 
                      I 

1. tēma. Vācu pasaule 16. – 17. gs. Valsts faktors. Reliăijas faktors. Renesanse un 
protestantisms. Kultūras centri 17. gs. katastrofās. 

2. tēma. Leibnica teodīcija un tās kultūras impulsi. Pamati un iemesli. LikteĦi.  
3. tēma. Vinkelmana antīkā programma un Lessinga kontrprogramma. “Veimāras 

klasicisma” fenomens.  
4. tēma. Herders un vēsturiskuma koncepcija. Vēsturiskums un tā vispārējās 

kultūras sekas. Vācu kultūras metamorfozes. No klasicisma kosmopolītisma pie 
pirmsromantisma nacionālās idejas. No racionālisma uz jūtu filozofiju; 
sentimentālā ideja. 

5. tēma. Imanuils Kants un viĦa vispārējie kultūras impulsi. Kanta filozofiskās 
doktrinas. Kanta kategoriskais imperatīvs.  

6. Gēte universālisms. “ No “Getzs fon Berlihingens” “Jaunā Vertera ciešanas” – 



“Vilhelms Meistars” kā romantisma kultūras programmas. “Fausta” fenomens.  
7. tēma. Šillera pieredze. Sacelšanās ideja. Skaistuma ideja.  
8. tēma. 18.gs. beigu – 20. gs. sākuma vācu kultūras universālisms. Fihte un viĦa 

zinātnes mācība. Šellinga dabas filozofija. Jēnas bezgalīguma filozofija. 
“Dievcilvēku” ideoloăija.   

9. tēma. Heidelberga kā nacionālās ideoloăijas pamats. Heidelberhga pamatmodeĜi, 
to metamorfozes 19. – 20. gs. 

10. tēma. Hofmanis un Heine kā traăiskā katastrofisma pretpoli. Šopenhauers. 
Divpasaulība – dubultniecība. Grotesks un ironija. Šopenhauera “pasaules griba”  

11. tēma. Hēgelis un dialektikas kultūroloăiskā nozīme. HēgeĜa mācība par evolūciju 
un dialektiku.  

12. tēma. Vācu bīdermajers kā “liberālā” forma un kā desakralizācija. Eiropas 
bīdermajera subkultūras: neoromantisms, estētisms.  

13. tēma. F.Nīče un viĦa dažādie tēli. Nīčes “destruktīvie” impulsi. Nīčes pozitīvie 
impulsi. 

                   
             II   

1. tēma. 18. gs. fenomens. 18. gs. krievu literatūrā, tā metamorfozes un evolūcija 
Starp senkrievu arhaisku un Karamzina eiropeismu. Rietumeiropas konteksts.  

2. tēma. Žukovska internacionālā programma. Literārā situācija 1800. – 1810.g.   
3. tēma. Puškina harmoniskā sintēze. Valodas sintēze. Struktūras un ideoloăiskā 

sintēze. Starp mitoloăiju un vēsturiskumu. Starp poēziju un prozu.  
4. tēma. GogoĜa faktors. GogoĜa valodas “baroks”. No ukraiĦu mitoloăisma uz 

Pēterburgas gotiku. “Mazā cilvēka” un viĦa likteĦa atklāšana 19. gs. kultūrā. 
Dantes komplekss: no satīriskās elles uz teurgisko.  

5. tēma. ě.Tolstoja universālisms. “Karš un miers” kā struktūras un ideoloăiskais 
modelis. Pasaule kā ăimene. Gara un miesas krustpunktos. Vēstures un 
metafizikas krustpunktos. Dvēseles dialektika.  

6. tēma. Dostojevskis. Dzīves bezdibeĦi un kristietīa. “Idiota” fenomens. Reālisms 
un neomitoloăisms romānā “BrāĜi Karamazovi”. Dostojevska polifoniskais 
romāns.  

7. tēma. Čehova objektīvisms. Prozas intenču diapazons. Pasaule kā.. No smieklu 
primitīvisma uz vēsturiskā fakta objektīvismu. Dramaturăijas neomitoloăiskie 
impulsi.  

8. tēma. Krievu kultūras folkloras un mitoloăiskais faktors. Nacionālā ideoloăija. 
ěeskova apburošie ceĜotāji. Remizova mitoloăiskās spēles. Muzikālais un 
gleznainais mitoloăisms. Mitoloăisko utopiju diapazons.  

9. tēma. “Vsejedinstvo” kā pasaules kārtības un “ziznetvorčestva” programma. No 
Solovjova līdz Karsavinam: simbolisms.  

10. tēma. Sacēlusies djavoliāda. No Sologuba un Andreja Belija līdz “gadsimta 
gr\amatai”. Velna metamorfozes.  

11. tēma. Sociālistiskā paradigma. Māksla un ideoloăija. Māksla un vara. 
“Klasicisma” reanimācija.  



12. tēma. Emigrācijas ego-literārie impulsi. Memuārliteratūras fenomens.  
13. tēma. A.SolžeĦicina krievu projekts. No “Arhipelaga GULAGa” uz “ Krievu 

ideju”. 
14. tēma. Krievu postmodernisma antiideoloăiskā bakhanālija. Nihilisms un 

postmodernisms. Masku “noraušanas” komplekss.   
 
                 III 

1. ZiemeĜvalstu mitoloăijas un folkolas apskats. Nozīmīgākie folklora un 
mitoloăijas tēli un sižeti, tos iespējamās atbalsis literatūrā un kultūrā. 

2. Kristietība ZiemeĜvalstīs. Iespaids uz kultūru. Sāmu situācija. 
3. ZiemeĜvalstu viduslaiku ekonomisko procesu iespaids unz kultūras dzīvi, to 

atspoguĜojums literatūrā. 
4. DāĦu laiki Skandināvijā. 
5. Romantisms skandināvu literatūrā. To saistība ar sociālpolitiskajiem 

procesiem. Skandināvu romantisma literatūra. H.K.Andersens. 
6. Skandināvu 19.gs. dramaturăija. Ibsens un Strindbergs. 
7. CeĜā no naturālisma uz modernismu. Hamsuns. 
8. S.Undsete un S.Lāgerlēva. Kopīgās un atšėirīgās personības un daiĜrades 

tematiskās lappuses. 
9. Modernisms 19.gs. skandināvu literatūrā. 
10. Postmodernisma meklējumi skandināvu literatūrā. 
11. Skandināvu literatūra Latvijā. 

 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Ieskaite. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Гильманов В.Х. Герменевтика «образа» И.Г. Гамана и просвещение, 
Калининград, 2003. 

2. Peschkin B. Versuch einer germanistischen Ideologiekritik. Goethe, Lessing, 
Novalis, Tieck, Holderlin, Heine in Wilchelm Dilteys und Julian Schmids 
Vorstellungen. Stuttgart, 1972. 

3. Strich T. Die deutsche Mythologie in der deutschen Literatur von Klopstock bis 
Wagner. 2 Bande. Bern und München, 1970. 

4. Иванов В.Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т.2. 
Москва, 2000 

5. Лотман Ю.М. Собрание сочинений в 5 т. Санкт-Петербург, 1994-2003 
6. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Москва, 1995. 
7. Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Санкт-Петербург, 

2003. 
8. Бочаров С.Г. О художественных мирах. Москва, 1985. 



9. Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. Москва, 1999. 
10. Аверинцев С.С. Поэты. Москва, 1996. 
11. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Москва, 1988. 
12. Вайскопф М. Секрет Гоголя: морфология, идеология, контекст. Москва, 

1993. 
13. Кантор В. Русский европеец как явление культуры. Москва, 2001. 
14. Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.2. О стихах. Москва, 1997. 
15. Левин Ю.И. Избранные труды: поэтика. семиотика. Москва, 1998. 
16. Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un 

interpretācijas.- R., 2001. 
17. Jundze A. Somijas literatūra Latvijā. 1885 – 2001.- R. 2002. 
18. Kalnačs B. Ibsena zīmē. R., 2000. 
19. StepiĦš L. Latviešu un zviedru literārie sakari.- R., 1983. 
20. StepiĦš L. Latviešu un dāĦu literārie sakari. – R., 1989.  
21. Lejas-KrūmiĦš T. Knuts Hamsuns. Mūža gaitas un darbs.- R., 1930. 
22. Kalnačs B. Strindberga pieejamība.//Karogs, 1991,1. 
23. Mortukāne A. Knutam Hamsunam šogad – 135. // Karogs.- 1994.- Nr. 12. 
24. Treimanis V. Telpa spēlēm ar valodu. //Karogs.- 1993.- Nr. 4. 
25. Upītis A. Jaunās grāmatas, Knuta Hamsuna “Pāns”. //Balss.- 1907.- Nr.40. 
26. StepiĦš L. Knuts Hamsuns Latvijā.//Karogs.- 1984.- Nr.9.- 147.lpp. 
27. MauriĦa Z. ZiemeĜu tēmas un variācijas. Eseju kr. Valters un Rapa, 1939. 
28. Akuraters J. Ibsens, Hamsuns un Grīgs Norvēăijā. //Latvija.- 1908.- Nr.266. 
29. Jansons–Brauns. Fauni un klauni? //Latviešu literatūras kritika.2.sēj. R.- 

1957. 
30. ZiemeĜnieks J. K.Hamsuna “Zemes svētība”. Grāmatu apskats. // Skaidrība.- 

1924.- Nr.3. 
31. ZiemeĜu zvaigznājs. R., Zinātne, 2002. 
32. Sudrabkalns J. Grāmata par Hamsunu. //Daugava.- 1931.- Nr.10. 
33. Sudrabkalns J. Hamsunam paliek 80 gadu. //Jaunākās ZiĦas.- 1939.- Nr. 168. 
34. Kliene E. AtmiĦu dzirkstis. //Karogs.- 1979.- Nr. 1.,2. 
35. Hamsune M. Varavīksne. Knuta Hamsuna vētrainā dzīve. Grāmatu Draugs, 

1962.  
36. Algulin I. A History of Swedish Literature. 1989. 
37. Ferguson. R. Enigma. The Life of Knut Hamsun. – London. 
38. Неустроев В. П. Литература Скандинавских стран  (1870 – 1970).- 

M.,1980. 
39. Благовещенская М. П. Кнут Гамсун. Биография по неизданным 

источникам и литературная характеристика.- СПб, 1910.  
 
 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Aho J. SirdsapziĦa. -R. 1971. 



2. Bojers J. IzceĜotāji.-R. 1993. 
3. Almkvists K.J.L. Vai nu tā drīkst?- R., 1996.  
4. Lāgerlēva Z. Nilsa Holgersona brīnišėais ceĜojums. 
5. Strindbergs A. Tēvs. Nāves deja.- R., 1996.  
6. Strindbergs A. Jūlijas Jaunkundze. Kreditori. R. 1995.  
7. Unsete S. Ūlavs Euduna dēls.- R., 1992. 
8. Undsete S. Olavs Auduna dēls un viĦa bērni.- Rīga, 1994. 
9. Zviedru noveles. R., 1968.  
10. Kittelsen Th. Troll. 
11. Vesaas T. The Birds.- London, 1968. 
12. Бьернсон Б. Избранные произведения. Силланпяя Ф.Э. Усопшая в 

молодости. Москва, 1999. 
13. Гамсун К. Сoбрание сочинений. M.,1991. 
14. Гамсун Т. Кнут Гамсун  мой отец.- Москва, 1999. 
15. Гуревич А. Средневековый героический эпос германских народов.// 

Старшая Эдда.- Санкт-Петербург, 2000. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 http://www.nhc.rtp.nc.us:8080/tserve/divam.htm  
 http://info.wlu.ca/~wwwpress/jrls/cjc/BackIssues/16.2/collins.html  
 www.peace.ca/nationalcultureofpeace2004.htm - 29k -  
http://www.pupress.princeton.edu/titles/7619.html  
http://kogni.narod.ru/antipova1.htm  
http://magazines.russ.ru/october/2005/3/chug16.html  
http://anthropology.ru/ru/texts/dobryak/ruseur_12.html  

 

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

Doktora studiju programmas “Literatūrzinātne” A daĜa. 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Basic paradigms of the national culture: the middle of the 18th century – the and of the 
19th century. 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The course is intented for doctoral students in the study programme „Literary studies”. 
The course gives an insight into the most essential periods of the development of 
national (researched) culture. At deals with the problem issues, analyses the regularities 
of the development of literature and art. 

 

Piezīmes: 

 

 



 
 
 
 
 

3. pielikums 
 

Katedras zinātnisko konferenču unsemināru 
tematika 



 
 

DU Latviešu literatūras un kultūras katedras  konferences (2000.-2006.) 
 

 
2000.g.  
 
Starptautiskā konference „Mīts kultūrā.” Daugavpils, 5. maijā. 
 
2001.g.  
 
Starptautiskā konference „AtmiĦa kultūrvēsturiskā kontekstā”. Daugavpils, 10. -11. 
maijā. 
 
2002. g.  
 
Starptautiskā konference „Emigrācija un kultūra”. Daugavpils, 14.-15. novembrī. 
 
2003. g.  
 
Starptautiskā konference „Globalizācija un kultūra”. Daugavpils, 4.-5. decembrī. 
 
2005. g.  
 
Starptautiskā konference „Bērns kultūrā”. Daugavpils, 10.-11. maijā. 
 
2006. g. 
 
 Zinātniskā konference „Daugavpils kultūras apritē: Societas Jesu”. Daugavpils,  18. 
maijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DU Krievu literat ūras katedras konferences (2000.-2006.) 
 
2000. gads 
 
1. DU Humanitāras fakultātes X zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  27.-29. janvārī. 
      
2. VIII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules  
     ainā” Daugavpils, 2000. g. 6.-7. aprīlī. 
 
3. DPU 8. Ikgadēja jauno zinātnieku konference  26.-27. aprīlī. 
 
4. Starptautiskā konference “V Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 20.- 22. maijā. 
 
5. Starptautiskā konference „VII Dobičina lasījumi” Daugavpils,  8.-9. decembrī. 
 
 
2001. gads  
 
1. Humanitāras fakultātes XI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 25.-26. janvārī. 
 
2. Zinātniskais seminars vēltīts S. Kržižanovska daiĜradei. Daugavpils 2001.g. 26.-
27. janvārī. 
 
3. IX Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules ainā”  
    Daugavpils,  5.-7. aprīlī. 
 
4. DPU 9. Ikgadēja jauno zinātnieku konference 2001.g. 25..-27. aprīlī. 
 
5. Starptautiskā konference “VI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 19.- 21. maijā. 
 
6. Igora Činnova IV zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 12. oktobrī. 
 
7. Zin. seminārs “Krievu dzeja: 1922. gads”. Daugavpils,  8.decembrī. 
 
 
 2002. gads 
 
1. Humanitāras fakultātes XII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 24.-25. janvārī. 
 
2.  Otrais zinātniskais seminārs vēltīts S. Kržižanovska daiĜradei. Daugavpils, 24. 
janvārī. 



 
3. Eiropas kultūra: Jaunais skatījums. Daugavpils, 15.-16. februārī. 
 
4. XX. gs. kultūras paradigmas. Daugavpils,  15.-16. martā 
 
5. X Starptautiskais seminārs Telpa un laiks literatūrā un mākslā. Daugavpils 5.-6. 
aprīlī. 
 
6. Daugavpils Universitātes studentu zinātniskā konference. Daugavpils 8.-10. maijā 
 
7.Starptautiskā konference “VII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 18.- 20. maijā. 
 
8. Zinātniskais seminārs „Kržižanovskis-2”. Daugavpils, 19. oktobrī 
 
9. Starptautiskā konference „VII Dobičina lasījumi” Daugavpils,  2.-3. decembrī. 
 
10.  Igora Činnova IV zinātniskie lasījumi  12. decembrī. 
 
2003. gads 
 
1.Humanitāras fakultātes XIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  30.-01.  janvārī-
februārī. 
 
2. Eiropas kultūra: Jaunais skatījums. Daugavpils, 18.-19. februārī. 
  
3.  Konference “XX gs. kultūras paradigmas”. Daugavpils, 14. martā.  
 
4. Nikolaja Jazikova 200. gadadienai veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils, 15 

martā. 
 
5. XI Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Telpiskie modeĜi 
baltu un  
    slāvu kultūrās”. Daugavpils, 12.-14. aprīlī. 
 
6. DU Jauno zinātnieku 45. zinātniskā konference. Daugavpils,  06.-08. maijā 
 
7. Starptautiskā konference “VIII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 19.- 21. maijā.  
 
8. ěeva Tolstoja 175. gadadienai veltīti zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 19. 
septembrī. 
 
9. Igora Činnova V zinātniskie lasījumi 2003.g. 10.-11. novembrī. 
 



10. F. Tjutčeva 200. gadadienai veltīti zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 27. novembrī 
 
11. Zin. seminārs “Krievu dzeja: 1923. gads”. Daugavpils,  13.decembrī. 
 
 
2004. gads 
    
1. XIV Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils,   29.-31. janvārī 

 
2.Starptautiskā conference „Baltu un  slāvu literārā antropoloăija”. Daugavpils, 1.-3. 
aprīlī. 

 
3. DU Jauno zinātnieku 46. zinātniskā konference. Daugavpils,  22. aprīlī. 
 
 4.Starptautiskā konference „IX Slāvu lasījumi”. Daugavpils,  21.-23. maijā. 

 
5.Jauno Sanktpēterburgas un Daugavpils humanitāro zinātĦu pētnieku kolokvijs. 

Daugavpils,  24.-25. maijā. 
 
6. Ivana Lukaša daiĜradei veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils, 4. jūnijā. 
 
7. Antons Čehovs Baltijā. Daugavpils, 29. oktobrī 
 
8. Zinātniskais seminārs Siăizmunda Kržižanovska daiĜrade. Daugavpils, 2.-3. 

decembrī 
 
 

 
2005. gads 
 
1. XV Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  29.-31. janvārī. 
 
2. XX gs. Kultūras paradigmas. Daugavpils, 19 martā 
 
3. XII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Templis baltu 
un  

      slāvu kultūrās”. Daugavpils,  1.-2. aprīlī.  
 

4.Starptautiskā konference “X Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 16.- 18. maijā. 
 
5. Кonference «I.Činnova VI zinātniskie lasījumi” Daugavpils, 18-.19. oktobrī. 
 
6. Starptautiskā konference „VIII Dobičina lasījumi” Daugavpils,  2.-3. decembrī. 



 
 2006. gads 
 
1. Starptautiskā konference DU HF XVI zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  26.-27. 

janvārī.  
 
2. N. ěeskova 175 gadadienai veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils, 17. februāri. 
 
3. Starptautiskā konference „Baltu un slāvu literārā antropoloăija”. Daugavpils,  31. 

marta. 
 
4. Austrumslāvi Baltijas reăionā. Kirila un Mefodija lasījumi, Daugavpils, 12. maijā. 
 

5. Starptautiskā konference “XI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 18.- 20. maijā. 
 

6. Jauno Sanktpēterburgas un Daugavpils humanitāro zinātĦu pētnieku kolokvijs. 
Daugavpils,   22.-25. maijā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DU Komparatīvistikas Institūta konferences (2003. oktobris - 2006.) 
 
 
2003. gads 
 
1. Lidojumi S. Lāgerlēvas 145. dzimšanas dienai un A. Brigaderes 
„Sprīdīša”simtgadei veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils, 10. decembrī 
 
 
2004. gads 
 
 
 
1. Augusta Strindberga personībai un 
daiĜradei veltīts Daugavpils 
Universitātes studentu zinātnisko darbu 
konkurss 

2004.gada 1.februāris - 24.marts 

2. Zinātniskasi seminārs veltīts zviedru 
rakstnieka Augusta Strindberga 
personībai un daiĜradei 

2004.gada 24.martā 

3. ApaĜais galds „IĜja Erenburgs 
latgaliešu trimdas kultūras darbinieku 
skatījumā”   

2004. gada 21. februārī  

4. ApaĜais galds „Neoromantisms: 
teorētiskie  
meklējumi 

2004. g. 9. martā 

5. Starptautiska zinātniska konference 
“Baltu un slāvu literārā antropoloăija” 

2004.gada 1. – 3.aprīlī 

6. Latgaliešu drukas aizlieguma 
atcelšanas 100.gadadienai veltīts 
zinātniskais seminārs “Latgola: 
sabiedrība I kultura” 

2004.gada 21.maijs 

7. Ivana Lukaša daiĜradei veltīts 
zinātniskais seminārs 

2004.gada 4.jūnijā 

8. O.Vailda un K.Skalbes personībai 
veltīts Latvijas augstskolu studentu 
zinātnisko darbu konkurss 

2004.gada 1.oktobris – 9.decembris 

9. “Pasaule, kas manā sirdī” 
H.BjaĜika poēmas “Teiksma par 
grautiĦu” simtgadei veltīts zinātnisko 
pasākumu cikls 

2004.gada 13. – 14.oktobris 

10. Zinātniskais seminārs “Latviešu 2004.gada 15.oktobrī 



neoromantisms Eiropas neoromantisma 
kontekstā” 
11. Starptautiskais zinātniskais seminārs 
“Pierobeža: lingvistiskais konteksts” 

“2004.gada 5.novembrī 

12. Vasīlija Bikova 80.dzimšanas dienai 
veltīts zinātniskais seminārs 

2004.gada 26.novembrī 

Starptautiska zinātniska konference 
“Tulkojums kā kultūru dialogs” 

2004.gada 3. – 4.decembris 

13. O.Vailda un K.Skalbes personībai 
veltīts zinātniskais seminārs “O.Vailds 
– K.Skalbe: dubultportrets”  

2004. gada 9.decembrī 

14. Augustam Eglojam veltīts studentu 
zinātniskais seminārs 

2004.gada 10.decembrī 

15. Zinātniskais seminārs “RaiĦa 
traăēdija Jāzeps un viĦa brāĜi” 

2004.gada 21.decembris 

 
 
2005. gads 

 
S. Mihoelsa 115. dzimšanas dienas 
atcere. Atceroties Mihoelsu. (seminārs, 
izstāde, lekciju cikls) 

2005.g.  16. marts 

ApaĜais galds „Estētisms Eiropas 
kultūras sistēmā” 

2005.g. aprīlis 

Zinātniskā konference „Baznīca baltu un 
slāvu kultūrās” 

2005. g. 1.-2. aprīlis 

Kinolektorijs „Holokausta tēma 
kinomākslā”  

2005. g. 17. -29. aprīlis 

Zinātniskā konference „Latgola: 
sabīdreiba i kultura” 

2005.g. 14. maijs 

Žurnālam „Perezvoni”  (Перезвоны) 
veltīts seminārs 

2005.g. 4. jūnijs 

ApaĜais galds „Daugavpils ebreji: 
pagātne, tagadne, nākotne.” 

 

2005.g. 15. septembris 

Zinātniskā konference „Šveice Baltijas 
kultūras telpā”  

2005. g. 13.-14. oktobris 

Polijas un Baltijas kultūras sakari 2005.g. 26.-27. oktobrī 
Zinātniskais seminārs „Neoromantisms 
un estētisms Eiropas kultūras sistēmā” 

2005. g. oktobris 

 Zinātniskais seminārs „Pierobeža: 
lingvistiskais konteksts” 

2005.g. 10. novembris 
 



Starptautiskā zinātniskā konference 
„"Ebreju teksts" literatūrā”  

 

2005. g. 15.-16. novembrī 

H. K. Andersena 200. jubilejai veltīts 
zinātniskais seminārs. 

2005.g. 23. novembris 

Zinātniskais seminārs „Tulkojums kā 
kultūru dialogs” 

2005.g. 20. novembris 

Latgales kultūras aktuālām problēmām 
un Latgales kultūras darbiniekiem veltīti 
semināri 

2005.g. 1. februāra, marta, aprīĜa, 
septembra, oktobra, novembra nedēĜa 

Jevăēnijam ŠešoĜinam veltīta 
starptautiskā zinātniskā konference 

2005. g. 26. -27. novembris 

ApaĜais galds „ Jūgendstils kā jēdziens 
un subkultūra”  

2005.g. decembris 
 

 
 2006.gads 

 
1. Baltu un slāvu literārā antropoloăija 31.-01. marts-aprīlis 
2. Kultūras komunikācija kā Translatio: 
ZiemeĜu – Baltijas – Krievijas 
kultūrdialogi 

9.-11. maijā 

3. Jauno Sanktpēterburgas un 
Daugavpils humanitāro zinātĦu pētnieku 
kolokvijs.  

22.-25. maijā 

4. I. Saburovas lasījumi 15. jūnijā 
5. Polijas un Baltu kultūras sakari 2006. g. oktobris 
 



 
 
 
 
 

4. pielikums 
 

Akadēmiskā personāla CV 
 



FJODORA FJODOROVA  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS  
(curriculum vitae) 

 
I. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS 
 
FJODORS FJODOROVS      Personas kods  280939 – 10235  

dzimis 1939. gada 28. septembrī Ludzā,  
dzīvo Vienības ielā 8-14, LV-5401  Daugavpilī,  
tālr. 54-24297  

         E-mail: fedor.fedorov@gmail.com 
 

 Pārvalda svešvalodas: vācu valoda  
  

IZGL ĪTĪBA augstākā 
1957.-1962. 

Daugavpils Pedagoăiskais institūts, 
Filoloăijas fakultāte, filologs, krievu 
valodas un literatūras un vācu valodas 
skolotājs 

 vidējā 
1957. 

 
Slokas 2. vidusskola 

AKAD ĒMISKIE  
NOSAUKUMI UN  

 
1995. 

 
Latvijas ZinātĦu akadēmijas korespondētāj-

loceklis 
Dr. habil. 
philol. 

Disertācija «Vācu romantisma 
māklsmākslinieciskā  
pasaule: struktūra un semantika» 

1992. (nostrificētā Latvijas ZinātĦu 
akadēmijā) 

ZINĀTNISKIE 
GRĀDI   
 
 
 

Filoloăijas  
zinātĦu  
doktors  

1989. 

Disertācija «Vācu romantisma 
mākslinieciskā pasaule: struktūra un 
semantika»(ěeĦingradas Universitāte) 

 Filoloăijas  
zinātĦu  
kandidats  

1973. 

 Disertācija «Mākslas problēmas 
E.T.A.HofmaĦa daiĜradē» (A.Hercena 
v. ěeĦingradas Pedagoăiskais institūts) 

NODARBOŠANAS Kopš 
2003.g. 

DU Komparatīvistikas institūta 
direktors 

 
 
 
 

 
katedras 
vadītājs 
1991.-2003 

g. 

 
Daugavpils Universitāte, Humanitārā 
fakultāte, Krievu literatūras un kultūras 
katedra, Vienības ielā 13, LV –5407 
 



 profesors 
kopš 1990.g. 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā 
fakultāte, Krievu literatūras un kultūras 
katedra 
 

 dekāns 
1990.-1993. 

Daugavpils Pedagoăiskais institūts, 
Filoloăijas fakultāte 
 

 docents 
1976.-1990. 

Daugavpils Pedagoăiskais institūts, 
Filoloăijas fakultāte, Krievu un 
aizrobežu literatūras katedra 

  
vecākais  
pasniedzējs 
1970.-1976. 

 
Daugavpils Pedagoăiskais institūts, 
Filoloăijas fakultāte, Krievu un 
aizrobežu literatūras katedra 

  
II. ZIN ĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS 

 
• PROJEKTI UN GRANTI 
1) projekta “Baltijas un slāvu kultūru telpiskie modeli” vadītājs (LZP grants Nr 

01/0047, 2001.-2003. g.); 
2) projekta “Baltu un slāvu literārā antropoloăija” (LZP grants Nr 04/1246) 
vadītājs (2004.-2006. g.) 
 
• ZINĀTNISKĀS   PUBLIKĀCIJAS (skaits)  

Monogrāfijas                                                               - 8 
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos     - 152  
Konferenču tēzes                                                        - 20  
Citas zinātniskās publikācijas                                    -  31 
 

• PUBLICĒTĀ  MĀCĪBU LITERATŪRA (skaits)  
Mācību grāmatas                                                         - 2   

Mācību līdzekĜi                                                            - 9  

Metodiskie raksti                                                         - 4  
 

• NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS:        
 
MONOGRĀFIJAS 

 
1. «Фауст» Гете. – Рига, 1976. – 142 lpp.   
2. Человек в романтической литературе.- Рига, 1987. – 96 lpp.   



3.  Романтический художественный мир: пространство и время.- Рига, 1988. 
– 456 lpp.   

4.  Художественный мир немецкого романтизма. Москва: МИК, 2004. – 367 
lpp.  

5.  Довид Кнут. Москва, МИК, 2005. – 458 lpp.  
 

RAKSTI ĀRZEMJU ŽURNĀLOS UN KRĀJUMOS  (2000.-2006.) 
 

1. Жуковский в поэтическом сознании Пушкина (год 1818) // Тарту, ТУ, 
2000. – 25.-42.lpp.  
2. «Уездное сознание» в ранней прозе Л.Добычина. // Русская провинция: 
Миф. Текст.  
    Реальность. – С.- Петербург, 2000. 260.-277. lpp.    
3. Жуковский: слово и звук. //Музыка и незувучащее. –Москва: Наука, 2000. 
– 143.-158. lpp. 
4. Кржижановский и западный романтизм. // Материалы конференции, 
посвященной 110- 
      летию со дня рождения академика В.М.Жирмунского. –С.-Петербург: 
Наука, 2001. –  
     240.- 245. lpp.   
5. Божнев и Тютчев // Studia Rossica XII. Warszawa. Instytut Rusycystyki 
Universytetu   
    Warszawskiego, 2003.- 147.-174.lpp.   
6. Язык романтической культуры: паломничество. //  Jews and Slavs: Vol. 10   
    Семиотика паломничества. Иерусалим,  2003. 189.-198. lpp.   
7. Сборник Э. Т.А.Гофмана  как структура: «Фантазии в манере Калло» //  
     Контекст-2003. Москва: Наука, 2003. – 24.- 62. lpp.   
8. Slavic Almanach. The South African Year Book for Slavic Central and East 
European Studies. 2003. Vol.9. Nr12. - 82.-97. lpp. 
9. Степное пространство в русской литературе // Город, усадьба, дом в 
литературе. Оренбург, 2004. - 6.-19.  
10.Смена этносов как социокультурный взрыв // Циркумбалтийский регион: 
перекресток культур. Калининград, 2004.  
11. Райнис – Гете: Спидола – Мефистофель // Материалы конференции 
«Компаративистика на пороге ХХ1 века. Современные теоретико-
методологические проблемы». С.- Петербург, 2004. - 164.- 184. 
12.  Концепт гул  в лирике Тютчева // Тютчевский сборник. К двухсотлетию 
со дня рождения. Krakow, 2004. 57. – 75. 
13. О русском сознании Латгалии. // Геопанорама русской культуры: 
Провинция и ее локальные тексты. Москва,2004.  Изд-во РГГУ Москва, Изд-
во РГГУ, 2004.  



14. Гофман: Тынянов Latvijas Universitātes raksti. Sējums 681. Literatūrzinātne 
un folkloristika. Salīdzinoša literatūrzinātne  Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas 
un interpretācijas. Latvijas Universitāte, 2005. - 32.-44. lpp.  
15. Несколько мыслей по поводу Комментария к «Мастеру и Маргарите»// 
Русская литература. 2005. №1. - 260.-265. 
16. От дневника к мемуару, или метаморфоза образа Тынянова в сознании 
Чуковского // Dzienniki pisarzy rosyiskih. STUDIA ROSSICA XVII. Warszawa, 
2006. S. 421.-450. 
17. “Весенние песни” Уланда как текст // Quadrivivum. К 70-летию 
профессора В.А.Московича. Иерусалим, 2006. – 135.-146. lpp. 
18. О «Новой весне» Генриха Гейне // Историко-литературный сборник. 
Вып.4, посвященный юбилею профессора И.В.Карташовой. Тверь, 2006. – 
25.-34. lpp. 
 
 

PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKĀS  
KONFERENCĒS (2000.-2006.) 

 
Konferences nosaukums Norises vieta 

(valsts, 
pilsēta) 

Norises  
Gads 

Referāta  nosaukums    

1. DU Humanitārās 
fakultātes X   
  Zinātniskie lasījumi 

Daugavpils 2000.01 О романных 
структурах В.Скотта 

2. Krievu kultūras lokālie 
teksti  

Krievija, 
Perma  

2000.07. О Латгалии как 
культурном 
пространстве 
 

3. VI   ICCEES World 
Congress 

Somija, 
Tampere   

2000.08. Композиционный 
монтаж  
в русской прозе 1920-
х годов (М.Зощенко, 
Ю.Тынянов, 
Л.Добычин) 

4. Baltija gadsimtu mijā Rīga 2000.10. E.T. A. Hofmans  
Eiropas kultūrā 
19.gs. beigās un XX 
gs. sākumā  

5. V Slāvu lasījumi  Daugavpils 2000.05. Из истории 
Пушкинского мифа 



6. The Semiotics of 
Pilgrimage  

Jeruzaleme 2001.03. Паломничество в 
романтической 
Культуре 

7. DU Humanitārās 
fakultātes XI Zinātniskie 
lasījumi 

Daugavpils 2001.01 О 
предромантическом 
топосе  
Батюшкова 

8.Baltijas valstu krievu 
kultūra laikaposmā starp 
pasaules kariem   

      (1918.-1940.) 

Rīga 2001.04. Лирика А.Формакова 
как провинциальный 
текст 

9 VI Slāvu lasījumi  Daugavpils 2001.05. Ранние поэмы 
Мицкевича в сис-
теме романтической 
культуры 

10. Humanitārās fakultātes 
XII Zin ātniskie lasījumi 

Daugavpils 
Ped. 
Universitāte 

2002.01. Импрессионизм в 
системе культуры 
Х1Х века 
 
 

11. X starptautiskā 
zinātniskā konference “Telpa 
un laiks literatūrā un mākslā: 
māja Eiropas pasaules ainā”   

Daugavpils, 
DU 

2002.04. Храм в творчестве 
Гофмана 

12. VII Slāvu lasījumi  Daugavpils 2002.05. Море в русской 
лирике 1820- 
1830-х годов 

13. «Единство и 
национальное     
своеобразие в мировом   
литературном процессе» 

Krievija,  
Sanktpeterbur
ga 

2002.04. 1)Две модели 
европейского 
романтизма.  
 2) О философии и 
научной методологии 
Н.Я.Берковского 

14. Международная 
конференция 
«Эмиграция внешняя и    
внутренняя» 

Igaunija, 
Tallina 

2002.09 Сигизмунд 
Кржижановский:  
«Черт на дрожках», 
или «Страна 
Советов»  

15. DU Humanitārās 
fakultātes XIII   
Zinātniskie lasījumi 

Daugavpils 
Universitāte 

2003.01. Гусарский пир 
Дениса Давыдова 

16. Циркумбалтийский 
регион:  

Krievija, 
Kaliningrada 

2003. 
04. 

Смена этносов как 
социо-семиотический  



     перекресток культур взрыв 
17. Salīdzinošā  
literatūrzinātne  
Austrumeiropā un pasaule.   
Teorijas un interpretācijas 

Rīga, LU 2003.04. Гофман: Тынянов 

18. XI starptautiskā 
zinātniskā  konference 
“Telpa un laiks  literatūrā un 
mākslā: telpiskie  modeĜi 
baltu un slāvu kultūrās”.   

Daugavpils, 
DU 

2003.04. Русское 
романтическое море:  
Метафизический 
аспект 

19. VIII Slāvu lasījumi Daugavpils, 
DU 

2003.05. Кржижановский: 
Свифт 

20. Rotko 100.gadadienai  
veltīta  starptautiskā 
konference 

Latvija, 
Daugavpils 

2003. 
24.-25. 
09. 

Этюд о Двинске 

21.Третьи Пушкинские 
чтения в  Тарту. К 220-
летию В.А.Жуковкого и 
200-летию Ф.И.Тютчева 

Igaunija, 
Tartu 

2003. 
09. 

Де Ла Мотт Фуке – 
Жуковский: 
«Ундина»  

22. International scientific 
conference-discusion 
“Comporative Literature 
and Cuktural Awareness”  

Lietuva, 
Vi ĜĦa 

2003. 
11. 

Plenāra sēde: 
Перевод как диалог 
культур 
Sekcijas sēde: 
Гофман: Набоков 

23. Международная 
конференция  
"Ф.И. Тютчев и духовная 
культура его времени. К 
200-летию со дня 
рождения поэта" 

Polija, 
Krakova 

2003. 
12. 

Концепт «гул» в 
лирике Тютчева 

24. DU Humanitārās 
fakultātes XIV Zinātniskie 
lasījumi 

Daugavpils 
Universitāte 

2004.01. «Сволочь с песнью 
заунывной...», или 
вызов  
Катенина 

25. Компаративистика на 
пороге ХХ1 века. 
Современные теоретико-
методологические 
проблемы.  

Krievija,  
Sanktpēterbur
ga 

2004.04. Гофман: Каверин 

26. Международная 
конференция   
«Современная 
герменевтика и 

Lietuva, 
Vi ĜĦa 

2004.04. 
 

Андрей Тургенев и 
Василий  
Жуковский: 
кладбищенский текст 



интерпретация 
художествен-ного текста  
27. Baltu un Slāvu literārā    
antropoloăija 

Daugavpils 
Universitāte 

2004.04.  Европеец Х1Х века 

28. IX Slāvu lasījumi  Daugavpils 
Universitāte 

2004.05. Степное 
пространство в 
русской поэзии Х1Х 
века 

29. III Эткиндовские 
чтения 

Санкт-
Петербург 

2004.06. «Римские очерки» 
Аполлона Майкова. 

30. Starptautiskā konference   
   Humanities in New Europe   
 

Vitauta Dīžā 
universitātē 
(KauĦa). 

2005. 
13.-
14.01. 

«Бидермайер как 
культура». 

DU HF XV zinātniskie 
lasījumi. 

 2005. 
27.-
28.01. 

„Натурализм сквозь 
призму персонажа”. 

Starptautiskais kongress 
"Mesiānisma idejas ebreju 
un slāvu kultūrās" 

Jeruzalēmes 
Universitāte  

 

7.- 
12.03.20
05. 

Язык романтической 
культуры: 
мессианство 

M.Bahtina 100-gadei veltīti 
lasījumi 

Latvijas 
Univer-sitāte, 
Rīga 

2005.26.
02.   

«Бахтин и теория 
романа». 

Kultūru krustojumā: krievi 
Baltijas reăionā 

Jurmalā 2005.6.-
8. 05. 

Латгалия  в воспоми-
наниях Н.О.Лосского 

Starptautiskā zinātniskā 
konference „Дневники 
русских писателей в 
литературном  и 
исторической контексте” 

Varšavas 
Universitāte 

2005. 
20.-
21.05. 

От дневника к 
мемуару, или 
Метаморфоза образа 
Тынянова в сознании 
Чуковского. 

X Slāvu lasījumi. Daugavpils 
Universitāte 

2005. 
16.-
18.05 

„Из заметок о стихах 
Ходасевича”. 

Šveice Baltijas kultūru telpā 
– pazīstamā „švesniece” 

Daugavpils 
Universitāte 

 Швейцарские 
томления 
постоттепельного 
советского социума 

Starptautiskā konference   
LETONICA. 

Daugavpils 
Universitāte 

2005. 
18.-
20.10. 

Этюд о Двинске. 

Igora Činnova lasījumi Daugavpils 
Universitāte 

2005.21.
10. 

«Игорь Чиннов: 
Homo ludens». 

Starptautiskā zinātniskā 
konference „Ebreju teksts” 

Daugavpils 
Universitāte 

15-
16.11. 

Вальтер Скотт и 
судьбы европейских 



Eiropas kultūrā”, 2005.  евреев. 
VIII Dobi čina lasījumi   Daugavpils 

Universitāte 
2005. 2.-
3. 
decembrī 

«Вокруг «Лешки».   

XVI DU Humanitārās 
fakultātes  
zin. lasījumi 
 

Daugavpils 
Universitāte 

2006.g.  
25.-
28.01.  

 

Baltu un slāvu literārā 
antropoloăija 
 

Daugavpils 
Universitāte 

2006.g. 
31. 
martā 

Homo ludens XIX века 

VII Starpt. konference 
«Художкственный текст. 
Восприятие. Анализ. 
Интерпретация» 

Vi ĜĦas Pedag. 
universitāte 

2006.g.  
27.-
28.04.  

Из пространственной 
 поэтики 1841 года:  
Лермонтов. 

XI Slāvu lasījumi  
 

Daugavpils 
Universitāte 

2006. g. 
18.-
20.05. 

Об исходе первой  
русской эмиграции 

 
III. PEDAGO ĂISKĀ DARBĪBA (2000.-2006.g.)  
       

Vadītie promocijas darbi     -  13 
     Vadītie maăistra darbi        -   9 

Vadītie bakalaura darbi      -   12 
 
DOCĒTIE KURSI:   

• Eiropas un Amerikas mākslinieciskās izpratnes vēsture  - 6 KP  
• XIX-XX gs. krievu dzejas vēsture    4 KP 
• 1800.-1830. g. krievu literatūras vēsture  3 KP 
• Cilvēks Eiropas pasaules ainā                      3 KP 
• Krievu literatūra ārzemēs                                        2 KP 
• Prozas teorija un tās strukturālā klasifikācija         2 KP 
• Rietumu literatūras galvenās paradigmas  4 KP 
• Nacionālas literatūras (vācu, krievu) galvenās  
      paradigmas      6 KP 
• Mūsdienu literatūrzinātnes metodoloăijas  4 KP 
• Teoretiskais seminārs (doktorantūra)  6 KP  
     



     
 

LEKCIJU LASĪŠANA ĀRZEMĒS  (2000.-2006.) 
 

• Hofmanis un krievu kultūra (ViĜĦas Pedagoăiskā universitate, 2003. gada 
novembris).  

• Krievu literatūras stepes telpa (Jagelonas Universitāte Krakovā, 2005.gada 
maijs).  

 
IV. ORGANIZĀTORISKĀ DARBĪBA 
 

• DU Senāta loceklis – kopš 1991. gada;  
• DU Humanitārās fakultātes Domes loceklis – kopš 1991. gada ; 
• DU Zinātnes padomes loceklis – kopš 1993. gada; 
• DU Promocijas padomes priekšsēdētājs (literatūrzinātnes: salīdzināmā 

literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture);  
• LU Profesoru padomes loceklis (literatūrzinātne); 
• Tallinas Universitātes Promocijas padomes loceklis (literatūrzinātne); 
• Starptautisko konferenču, kuras tiek rīkotas ārzemju  universitātēs 

(Jeruzalemes, Varšavas, Pēterburgas, ViĜĦas, Kaunas, Tallinas u.c.), zinātnisko 
komiteju loceklis;  

• „Humanitāro ZinātĦu vēstneša" redaktors  kopš 2001. gada;  
•  periodisko izdevumu (rakstu  krājumu) redaktors:  

- «Пространство и время в литературе и искусстве» (Daugavpils) – 
kopš 1984.g.  

- «Добычинский сборник» (Daugavpils) – kopš 1991. g.  
- «Славянские чтения» - kopš  2001. g.  

•  periodisko izdevumu (rakstu krājumu) redkolēăiju loceklis: 
- Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas (DU);  
- Балтийский филологический курьер. (KaĜiĦingradas Universitāte); 
- Meninis tekstas… Vilniaus universitetas. (ViĜĦa);  
- Пушкинский сборник. (Jeruzalemes Universitāte); 

• Krievu kultūras centra (Daugavpils) Padomes priekšsēdētājs – 1994.-2002. 
 

V. APBALVOJUMI           V.Seiles prēmija (1992.), Spīdolas balva (1998.)   
            Goda daugavpilietis (2005.) 

 
2006. 30. 05.    _____________________________ 

 
 
 



ANNAS STANKEVI ČAS DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(Curriculum Vitae) 

 
 

I. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS  
 
Anna Stankeviča 

 

Pers.kods    301053-10214 
Dzimusi 1953.gada 30.oktobrī 
dzīvo Teātra ielā 26-2, Daugavpils LV 5403,  
tālr. 54-25596 e-pasts: annastankevica @ inbox.lv 

 
SVEŠVALODU  
PRASME 

krievu, angĜu, poĜu valodas  
 

IZGL ĪTĪBA  
augstākā 
1971.-1976. 

Daugavpils Pedagoăiskais institūts, Filoloăijas 
fakultāte, krievu valodas un literatūras un angĜu 
valodas skolotājs 

vidējā 
1961.-1971. 

 

 
Daugavpils 6.vidusskola 
 

AKAD ĒMISKIE  
NOSAU- KUMI UN 
ZINĀTNISKIE GR ĀDI  

 

                     
               Dr.philol, 1992. 
 

Promocijas darbs “R.Kiplinga “DžungĜu grāmatas” un 
“Bl ēĦu stāsti maziem bērniem” nostrificēts  DPU 
 

Filoloăijas 
zinātĦu  

kandidāts,  1985 

Disertācija “R.Kiplinga “DžungĜu grāmatas” un 
“Bl ēĦu stāsti maziem bērniem”  (ěeĦingradas Valsts 
pedagoăiskais institūts)  
 

 
NODARBOŠANĀS 

 

kopš 2005.g. Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Krievu 
literatūras un kultūras katedras asoc. profesore 

 
kopš 2003.g 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Krievu 
literatūras un kultūras katedras vadītāja 
 

kopš 1991..g Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Krievu 
literatūras un kultūras katedras docente  
 

1985.-1991. Daugavpils Pedagoăiskais institūts, Filoloăijas 
fakultāte, Krievu un aizrobežu literatūras katedras 
vecākā pasniedzēja 
 



1980.-1985. Daugavpils Pedagoăiskais institūts, Filoloăijas 
fakultāte, Krievu un aizrobežu literatūras katedras 
asistente (0,5 sl.) 
 

1980.-1985 Daugavpils 2.vakara vidusskolas angĜu valodas 
skolotāja 
 

1976.-1980. Daugavpils 6.vidusskola, kr.valodas un literatūras 
skolotāja 
 

 
                                              

   
 
II.  ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN  PUBLIK ĀCIJAS    

 
PUBLIK ĀCIJU SKAITS LITERAT ŪRZINĀTNĒ:  

 
raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos   -  34  
monogrāfijas                                                                  -  1                                  
citas publikācijas            -  10                              
 

PIEDAL ĪŠANĀS  PROJEKTOS (par pēdējiem 6 gadiem) 

 
• Projekta “Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā” 

(2001., 2002., 2003., 2005. g., Valsts Kultūrkapitāla fonda un LZP atbalsts) 
dalībniece; 

•  Projekta “Starptautiskā konference “Slāvu lasījumi” (2003., 2004., 2005., 
KKF, DU un Daugavpils pilsētas Domes atbalsts ) dalībniece ; 

• Projekta “Starptautiskā conference “Baltu un slāvu literārā antropoloăija” 
(2004.g., ) dalībniece ; 

• DU Komparatīvistikas institūta programmas „XIX gs. Eiropas kultūra ka 
sistēma” vadītāja  (kopš. 2004.g.).  

• Projekta “Neoromantisms un estētisms Eiropas literatūras sistēmā” vadītāja  
(2005.g., KKF atbalsts) ; 

• DU zinātniskā projekta “Sigizmunda Kržižanovaska daiĜrade” (2004. g.) 
dalībniece;  

• DU zinātniskā projekta “Otrās krievu rakstniecības vēsture/ Вторая русская 
словесность” (2005.g.) dalībniece; 

 
PUBLIK ĀCIJU SARAKSTS       (par pēdējiem 6 gadiem) 

  



1. Художественный мир «Книг джунглей» Р.Киплинга.- Daugavpils, “Saule”, 
1998. - 134 lpp. 

      2.   Природа и цивилизация в сборнике новелл Р.Л.Стивенсона  «Веселые 
молодцы». // 
            Филологические чтения: 1996.  Daugavpils, “Saule”, 1998.  – 76.-87. lpp. 

3. Дом в романе Г.Лоуренса «Сыновья и любовники» // Пространство и 
время в  

       литературе и искусстве: Дом в европейской картине мира. Вып. 10. – 
Daugavpils: 
      “Saule”, 2001. – 89.-100. lpp. 
4.  Из джунглей в дом (трансформация картины мира в сборниках 

Р.Киплинга конца Х1Х – начала ХХ века): Пространство и время в 
литературе и искусстве: Дом в европейской картине мира. Вып. 11. – 
Daugavpils: “Saule”, 2002. – 97.-108..lpp. 

5. Дом Ч.Диккенса: от романтизма к бидермайеру // Филологические 
чтения: 2000. – Daugavpils: “Saule”,  2002. –  86.-98. lpp. 

6. Природа в «Сказках просто так» Р.Киплинга. //Филологические чтения: 
2001. – Daugavpils: “Saule”, 2002. – 83.-93.lpp. 

7. Концепция истории в сборнике Р.Киплинга  «Пак с холмов Пэка» // 
Филологические чтения: 2002. Daugavpils: „Saule”, 2003 –  88.-96.  lpp. 

8. К.И.Чуковский в 1922 году. // Русская поэзия: год 1922. . Daugavpils: 
„Saule”, 2003 - 6 lpp. 

9. Миф в «Ключарёв-романе В.Маканина. // Filologija. Tekstas: lingvistika ir 
poetika. Šauli, 2004 – 101.- 105. lpp. 

10. Человек в романе О.Уайльда „Портрет Дориана Грея». Meninis tekstas. 
Suvokimas. Analize. Interpretacija. ViĜĦa. 2004- 68.- 77.lpp. 

11. Сказочный мир Р.Киплинга и К.Чуковского// Материалы конференции 
«Компаративистика на пороге ХХ1 века. Современные теоретико-
методологические проблемы. С.-Петербург, 2004 – 60.-62. lpp. 

12.  Человек в «Ключарёв-романе»  В.Маканина // Филологические чтения: 
2003. Daugavpils: „Saule”, 2004 –  216.-228.  lpp. 

13.  Человек в повести В.Маканина «Без политики» // Славянские чтения -IV. 
– Daugavpils-Rēzekne. 2005 - 225-233.   lpp. 

14.  Художественный мир «Ключарев-романа» В.Маканина. // ''Современная 
русская литература в России и за ее пределами.  Проблемы изучения и 
преподавания''. Пермь, 2005, - 146.-155. lpp. 

15. Концепт «польза» в романе О.Уайльда «Портрет Дориана Грея».// 
Филологические чтения: 2004. Daugavpils: „Saule”, 2005. – 166.-175. lpp. 

16.   Античные мотивы в прозе В.Маканина // Взаимодействие литератур в 
мировом литературном процессе. Гродно, 2005 - 182-194 . lpp. 

17. Миф в книге Маканина «Высокая-высокая луна» // Rossica Lublinensia III. 
Literatura. Mit. Sacrum. Kultura (ěūblinas Universitātes zinātniskie raksti). 
Lublin, 2005.  



18. Художественный мир рассказа В.Маканина «Кавказский пленный». // 
Филологические чтения: 2005. Daugavpils, 2006. 223-232. lpp.  

19. Карнавал в книге Маканина «Высокая-высокая луна» // Славянские 
чтения -V. – Daugavpils-Rēzekne, 2005 (izdevniecībā).    

20. Дом в романе Ч.Диккенса «Домби и сын» //  Пространство и время в 
литературе и искусстве. Вып.12. Балтийские и славянские 
пространственные модели. Daugavpils: (izdevniecībā „Saule”). 

 
 
PIEDAL ĪŠANĀS KONFERENCĒS   (par pēdējiem 6 gadiem) 

 
• Piedalīšanās starptautiskās  zinātniskās konferencēs:  
 

1. DU Humanitāras fakultātes X zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2000.g. 27.01.-
29.01.   
     Referāts: “Тайна в романе А.Радклиф «Итальянец». 
3. VIII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules  
     ainā” Daugavpils, 2000. g. 6.-7. aprīlī 
     Referats: “Дом в «Рождественских рассказах» Ч.Диккенса 
4. Humanitāras fakultātes XI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2001.g. 25.01.-26.01.   
   Referāts: Природа в «Сказках Просто Так» Киплинга.  
5. IX Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules ainā”  
    Daugavpils, 2001. g. 5.-7. aprīlī 
    Referats: Из джунглей – в дом (трансформация картины мира в сборниках 
Р.Киплинга     
    конца Х1Х – начала ХХ века). 
6.  Humanitāras fakultātes XII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2002.g. 24.01.-
25.01. 
    Referāts: История в сборнике Киплинга «Пэк с холмов Пака». 
7. Humanitāras fakultātes XIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2003.g. 27.01.-
29.01.     
   Referāts: Человек в «Ключарев-романе» В.Маканина. 
8. XI Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Telpiskie modeĜi 
baltu un  
    slāvu kultūrās”. Daugavpils, 2003. g. 12.-14. aprīlī  
    Referāts: Пространственные модели в романе Я.Крооса «Императорский 
безумец». 
9. Starptautiskā konference “VIII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2003. g. 19.- 21. 
maijā.  
   Referāts “ Хронотоп в  «Ключарев-романе» В.Маканина” 



10. Starptautiskā konference „Salīdzinošā  literatūrzinātne Austrumeiropā un 
pasaule. Teorijas  
    un interpretācijas”. Rīga, LU. 2003. 13.-14.10. Referāts „R. Kiplings un 
K.Čukovskis” 
11. Starptautiskā konference “Tekstas lingvistika ir poetika”. Lietuva, ŠauĜu 
universitāte, 2003. 13.-14.11. Referāts: “Миф в Ключарев-романе В. Маканина” 
12. XIV Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  2004.g. 29.01.-
31.01. 

Referāts: „Человек в романе О.Уайльда  «Портрет Дориана Грея»” 
13. Starptautiskā conference „Baltu un  slāvu literārā antropoloăija”. Daugavpils, 

2004. g.1.-3. aprīlī. Referāts: „Человек в повести В.Маканина «Без 
политики»”.  

14. Starptautiskā konference «Компаративистика на пороге ХХ1 века. 
Современные  
      теоретико-методологические проблемы». Krievija, Sanktpēterburga, 
2004.g.17.-18. aprīlī.  

Referāts: „Сказочный мир Р.Киплинга и  К. Чуковского”.  
16. Starptautiskā konference «Современная герменевтика и интерпретация 
художественного  
текста». Lietuva, ViĜĦa, 2004. g. 22.-24. aprīlī.  

Referāts: Концепт «польза» в романе О.Уайльда  «Портрет Дориана Грея» 
17. Starptautiskā konference „IX Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2004. g. 21.-23. maijā 

Referāts: Бокаччо – Рабле – Маканин.  
18. Starptautiskā konference „Взаимодействие литератур в мировом 
литературном  

процессе».  Baltkrievija, GrodĦa, 2004. g. 19.-21. septembrī. 
Referāts: Античные мотивы в повести В.Маканина «Без политики» 

19. Starptautiskā konference „Гайдар и современная культура». Krievija, 
Sanktpēterburga,  

2004. g. , 16.-18. decembrī. 
Referāts: «Голубая чашка» А.Гайдара в контексте литературы 

неоромантизма. 
20. International academic conference “Humanities in New Europe”, January 13-14, 

2005.,   
Vytautas Magnus University. Referāts: Myth in V.Makanin’s Book “Vysokaya-
vysokaya luna”.  

21. XV Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2005.g. 29.01.-
31.01. 

Referāts: “Художественный мир повести В.Маканина «Кавказский пленный» 
“. 
22.  Starptautiskā кonference, velt. M.Bahtinam.  Rīga 2005.g. 26.02.-27.02. 

 Referāts: «Карнавализация в прозе В.Маканина»  



23. XII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Templis baltu 
un  
      slāvu kultūrās”. Daugavpils, 2005. g. 1.-2. aprīlī. Referāts: «Храм в творчестве  

В.Маканина»  
24. Starptautiskā konference “X Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2005. g. 16.- 18. maijā. 

  Referāts: „Два Петровича (к проблеме личности в прозе В.Маканина 
последнего  

  десятилетия)” 
25. Starptautiskā konference „Bērns kultūrā” Daugavpils, 2005. g. 10.- 11. maijā. 

  Referāts: «Ребёнок в книге Р.Киплинга «Сказки просто так». 
26. Кonference «Činnova lasījumi” Daugavpils, 2005. g. 18-.19. oktobrī 

   Referāts: „Игра в романе И. Сабуровой «Корабли Старого города» 
27.  Starptautiskā konference „Neoromantisms un estētisms Eiropas literatūras 
sistēmā”.  

Daugavpils, 2005. g. 4.-5. novembrī. Referāts: „Миф в книге Э.Стенбока 
«Триумф зла» 
28.  Starptautiskā konference  „Ebreju teksts pasaules kultūrā”. Daugavpils, 2005.g. 
15.-16.  

novembrī. Referāts:  «Холокост в романе И. Сабуровой «Корабли Старого 
города» 
29. Starptautiskā konference „VIII Dobičina lasījumi” Daugavpils, 2005.g. 2.-3. 
decembrī. 

 Referāts: «Двинск в романе Л.Добычина «Городе Эн» и романе И. 
Сабуровой 

     «Корабли Старого города».  
30. Starptautiskā konference DU HF XVI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2006. 

26.-27. janvārī. Referāts: Цветы в романе И. Сабуровой «Корабли Старого 
города».  

31. Starptautiskā konference „Baltu un slāvu literārā antropoloăija”. Daugavpils, 
2006. 31.03. Referāts: Человек в романе Л.Улицкой «Медея и ее дети». 

32. Starptautiskā konference „Meninis tekstas.:Suvokimas. Analizes. Interpretacijas. 
Vi ĜĦa, 

      2006. 27.-29.04. Referāts: Граница в сборнике рассказов Л.Улицкой 
«Девочки».   

 
33. Starptautiskā konference «Х1 Славянские чтения» Daugavpils, 2006. 18.-20.05.  
 Referāts: Р.Киплинг – Н.Евреинов – И.Сабурова.  
 
 



 
• Piedalīšanās  parējās  zinātniskās konferencēs un semināros: 

 
1. VII Augstskolu zinātniskais seminārs “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja 
Eiropas  

pasaules ainā” Daugavpils, 1999. g. 6.-7. aprīlī 
   Referāts: Дом в романе Ч.Диккенса «Домби и сын». 
2. Zin. seminārs “Krievu dzeja: 1922. gads”. Daugavpils , 2001.g. 8.decembrī.  
   Referāts: К.И.Чуковский в 1922 г. 
3. Konference “XX gs. kultūras paradigmas”. Daugavpils, 2003. g. 14. martā.  
   Referāts: Мода как феномен оттепели (по воспоминаниям А.Кончаловского). 
4. Zin. seminārs „Lidojumi sapnī un nomodā”.  Daugavpils, 2003. g. 10.decembrī. 
  Referāts: „Книга джунглей» Р.Киплинга  и «Чудесное путешествие Нильса» 
С.Лагерлёф» 
5. Zin. seminārs “Krievu dzeja: 1923. gads”. Daugavpils , 2003.g. 17.decembrī.  
   Referāts:  „Муха-цокотуха» К.И.Чуковского . 
6. Zin. seminārs „Neoromantisms: teorētiskie meklējumi”. Daugavpils, KI, 

2004.09.03. 
   Referāts: Par determinismu.  
7. Zin. konference „Latviešu neoromantisms Eiropas neoromantisma kontekstā” 
    Daugavpils, 2004. 15. oktobrī 
     Referāts: Тема «проклятого золота»: Стивенсон, Киплинг, Лагерлеф. 
8. Zin. seminārs „O.Vailds un K.Skalbe” Daugavpils, 2004.g.  6. decembrī 
    Referāts: Средневековые мотивы в сказках О.Уайльда 
9. ApaĜais galds: „Jugentstils: teorētiskie meklējumi”. DU Komparatīvistikas 

institūts.  
    2005.g. 09.12.  
 
III. PEDAGO ĂISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 
       
     Vadītie promocijas darbi  - 5:    

1. Rita Bramane. Dž.Barija pasaka par Piteru Pēnu angĜu bērnu literatūras 
kontekstā. 
2. ěubova CeĜapītere. R. Kiplinga daiĜrade angĜu neoromantiskās prozas 
kontekstā. 
3. Valentīna SiliĦa. U.Kollinza 1830.-1870. g. romānu mākslinieciskā pasaule  
4. JeĜena SemeĦeca. „A.Meičena mistiskā proza”. 
5. Marite  Opincane. Džozefa Konrada „jūras teksts”.  
 
      Vadītie maăistra darbi        -   9 
      Vadītie bakalaura darbi      -  16 
         

DOCĒTIE STUDIJU KURSI    :   
      Eiropas un Amerikas mākslinieciskās izpratnes vēsture (Senā pasaule, Viduslaiki,  
      Renesanse, Romantisms) - 8 KP 



Antīka pasaule un Bībele XIX-XX gs. krievu literatūrā – 2 KP 
      Literatūras vēsture (Senā pasaule, Viduslaiki, Renesanse, XVII-XVIII gs.)  - 7 

KP 
      Sadzīves kultūras vēsture – 2 KP 
      BruĦinieku kultūra -            2 KP 
      Mītu poētika –                     3 KP 
      Baleta vēsture –                   2 KP 
      Dzīves veids kā kultūras parādība – 2 KP 
      Rietumu kultūru galvenās paradigmas – 6 KP 
      AngĜu literatūras galvenās paradigmas – 6 KP 
      XIX gs. angĜu  kultūras procesi – 4 KP 
      XIX gs. angĜu  literatūras vēsture – 6 KP  

Sudraba laikmeta krievu kultūra – 2 KP 
Rietumu Eiropas literatūra krievu recepcijā – 2 KP  

 
DARBS STUDIJU PROGRAMMAS PADOM Ē:  

 
Akadēmisko studiju programmas: 
 
a) programmu direktore:  
Humanitāro zinātĦu bakalaurs krievu filoloăijā  
Humanitāro zinātĦu maăistrs krievu filoloăijā  
 
b) programmas padomes locekle: 
Filoloăijas doktora studiju programma literatūrzinātnē 
Vēstures bakalaurs  (kultūras vēsture)  
Maăistra studiju programma “Kultūras vēsture un teorija” 
 

Profesionālo studiju programmas (padomes locekle):  
 

Krievu valodas un literatūras skolotājs   
Pasaules kultūras vēstures skolotājs  
 
 
IZSTRĀDĀTIE STUDIJU KURSI  

 
Etnosa teorija  
BruĦinieku kultūra  
Romantisma laikmeta kultūra  
Dante un Džoto  
XIX gs. Rietumeiropas literatūra  
Romantisma glezniecība  
u.c.  



 
IZSTRĀDĀTAS STUDIJU PROGRAMMAS  

 
Akadēmisko studiju programmas: 
Maăistra studiju programma “Kultūras vēsture un teorija” 
Maăistra studiju programma “Salīdzināmā literatūrzinātne” 
 
KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA  

 
2000. gada novembrī-decembrī -  Tallinas Pedagoăiskā Universitāte (Igaunija)  
2005.gada marts – Jagelonas Universitāte (Krakova, Polija) 
 
LEKCIJU LAS ĪŠANA ĀRVALSTU AUGSTSKOL ĀS 

 
Jagelonas Universitāte  Austrumslāvu Filoloăijas Institūts (Krakova, Polija)  -  2005. 

14.-20. 03 
Lekciju kurs „V.MakaĦina daiĜrade” (8 st.) 
 
IV. ORGANIZ ĀTORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem) 
 
Krievu literatūras un kultūras katedras vadītāja (kopš 2003.g.); 
DU Humanitārās fakultātes Domes locekle; 
DU Promocijas padomes (literatūrzinātnē) sekretāre; 
Maăistra pārbaudijumu komisiju  vadītāja  (literatūrzinātnē,  kultūras vēsturē);  
Promocijas eksāmenu literatūrzinātnē komisijas locekle; 
Starptautisko konferenču “Telpa un laiks literatūrā un mākslā” (2001., 2002., 2003., 
2005.) un “Slāvu lasījumi” (1997.- 2005.) zinātnisko  komiteju locekle;  
Starptautiskās konferences “Neoromantisms un estētisms Eiropas literatūrā” (2005.g. 
4.-5. novembrī)  ricības komitejas vadītāja; 
Rakstu krājuma “Филологические чтения – 2003” redaktore; 
Rakstu krājuma “Русская поэзия: год 1923” (DU, 2005) redaktore;  
Rakstu krājumu “Tēlpa un laiks literatūrā un mākslā” un “Slāvu lasījumu” redakcijas 
kolēgijas locekle;  
DU Komparatīvistikas institūta Padomes locekle   
 
 
  
2006. gada  30. maijā                                                              ____________________ 
 
 
 
 

 
 



ELĪNAS VASIěJEVAS DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(Curriculum Vitae) 

 
 

I. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS  
 
Elīna VasiĜjeva 

 

Pers.kods    290170-10213 
Dzimusi 1970.gada 29.janvārī 
dzīvo RaiĦa ielā 15-10, Daugavpils LV 5400,  
tālr. 54-25125 e-pasts: velina @ inbox.lv 

 
SVEŠVALODU  
PRASME 

krievu, angĜu valodas  
 

IZGL ĪTĪBA  
doktorantūra 
1995.-1998. 

Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, Humanitārā 
fakultāte 

maăistrantūra 
1992.-1994. 

Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, Humanitārā 
fakultāte, filoloăijas maăistrs 

augstākā 
1987.-1992. 

Daugavpils Pedagoăiskais institūts, Filoloăijas 
fakultāte, krievu valodas un literatūras un latviešu 
valodas skolotājs, bakalaurs filoloăijā 

vidējā 
1977.-1987. 

 

Daugavpils 3.vidusskola 
 

AKAD ĒMISKIE  
NOSAU- KUMI UN 
ZINĀTNISKIE GR ĀDI  

 

                     
               Dr.philol, 1998. 
 

 
Disertācija “Bērnība 1900. - 1920. gadu krievu prozā" 

Filoloăijas maăistre, 
1994. 

Maăistra darbs "B. Pasternaka "Ljuversas bērnība" 20. 
gs. sākuma krievu prozas kontekstā" (Daugavpils 
Pedagoăiskā universitāte)  
 

 
NODARBOŠANĀS 

 

kopš 2005.g. Daugavpils Universitāte, Krievu literatūras un 
kultūras katedras asociētā profesore 

 
kopš 2003.g 

 
Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultātes 
prodekāne 

2001.-2003. Daugavpils teātra literārās daĜas vadītāja 
kopš 2000.g. Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Krievu 

literatūras un kultūras katedras docente  



 
1994.- 2000. Daugavpils Pedagoăiskās universitātes Humanitārās 

fakultātes Krievu literatūras un kultūras katedras 
lektore 
 

1993.-1996. Daugavpils Eksperimentālās vidusskolas kultūras 
vēstures un literatūras skolotāja, direktora vietniece 
audzināšanas darbā 
 

1992.-1994. Daugavpils Pedagoăiskais institūts, Filoloăijas 
fakultātes Krievu un aizrobežu literatūras katedras 
asistente 
 

1991.-1992. Daugavpils 3.vidusskola, krievu valodas un literatūras 
skolotāja 
 

 
                                                   

   
 
II.  ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN  PUBLIK ĀCIJAS    
 

 
PUBLIKĀCIJU SKAITS LITERATŪRZINĀTNĒ:  
 

raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos   -  35  
monogrāfijas                                                                       -   
konferenču tēzes                                                             - 3 
citas publikācijas(recenzijas uz teātra izrādēm)             -  11                              
 

PIEDALĪŠANĀS  PROJEKTOS (par pēdējiem 6 gadiem) 
 
 

• LZP projekta "Baltu un slāvu kultūras telpiskie modeĜi" (2002.-2003.g.) 
dalībniece. 

• LZP projekta "Baltu un slāvu literārā antropoloăija" (2004.-2005. g.) 
dalībniece. 

• IZM projekta "Latgales multikulturālās situācijas izpēte" (2004.-2005.g) 
dalībniece 

• IZM projekta "Latgale - Latvija - Eiropa" starpkultūru komunikācija" 
programmas "Letonika" ietvaros (no 2005.g.) dalībniece. 

• IZM projekta "Ebreju teksts baltu un slāvu kultūras telpā" (2005. g.) vadītāja. 



• KKF finansēta projekta "Studentu pētnieciskais pulciĦš "Teātris un skatītājs" 
(2005.g.) vadītāja. 

• KKF finansētā projekta "Zinātniskais seminārs "RaiĦa traăēdija "Jāzeps un 
viĦa brāĜi": starpkultūru dialogs" (2004.g.) vadītāja 

• KKF radoša stipendija grāmatas "BrāĜu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki": 
struktūra un semantika" rakstīšana 

• LZP finansētā projekta "H. Bjalikam veltītājs seminārs" vadītāja. 
• Projekta “Starptautiskā konference “Slāvu lasījumi” (2003., 2004., 2005., 

KKF, DU un Daugavpils pilsētas Domes atbalsts ) dalībniece  
• DU zinātniskā projekta “Sigizmunda Kržižanovaska daiĜrade” (2004. g.) 

dalībniece  
• DU zinātniskā projekta “Otrās krievu rakstniecības vēsture/ Вторая русская 

словесность” (2005.g.) dalībniece 
• DU Komparatīvistikas institūta programmas „Ebreji - latvieši - krievi: kultūru 

dialogs"  (kopš. 2004.g.).  
 
 

PUBLIKĀCIJU SARAKSTS       (pielikumā) 
  

 
 

PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS   (par pēdējiem 6 gadiem) 
 

• Piedalīšanās starptautiskās  zinātniskās konferencēs:  
 
1. DU Humanitāras fakultātes X zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2000.g. 27.01.-
29.01.   
   Referāts: "Человек в сборнике Шолом - Алейхема "Тевье - молочник" 
2. VIII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules  
     ainā” Daugavpils, 2000. g. 6.-7. aprīlī 
     Referāts: “Дом и его история в драме Ф. Горенштейна "Бердичев" 
3. Humanitāras fakultātes XI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2001.g. 25.01.-26.01.   
   Referāts: Пространство в романе Вю Жаботинского "Самсон Назорей"  
4. IX Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules ainā”  
    Daugavpils, 2001. g. 5.-7. aprīlī 
    Referāts: Дом в романе братьев Каудзит "Времена землемеров" 
    Referāts "Одесса в романе В. Жаботинского "Пятеро"  
5. Starptautiskā konference "Dobičina lasījumi", Daugavpils, 12.12.2001. 
    Referāts "Еврейский текст в прое Л. Добычина". 



6.  Humanitāras fakultātes XII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2002.g. 24.01.-
25.01. 
     Referāts: "Жанровые особенности драмы Райниса "Вей, ветерок!" 
7. X starptautiskā konference "Telpa un laiks literatūrā un mākslā". Daugavpils, 
2002. 11.-13.04. 
   Referāts "Telpiskie modeĜi Aspazijas dzejā". 
8. Starptautiskā konference Slāvu lasījumi. Daugavpils, 24.-26.05.2002.  
    Referāts "Одесский текст:Бабель - Жаботинский. 
9. VII Jauno pētnieku konference judaikā. Maskava, 13.-15.07.2002. 
    Referāts "Роман В. Жаботинского "Самсон Назорей": миф и реальность" 
10. Starptautiskā zinātniskā konference "Emigrācija un kultūra". Daugavpils, 11.-
13.11.2002. 
    Referāts "J. JaunsudrabiĦa "ZaĜā grāmata" 
11. Humanitāras fakultātes XIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2003.g. 27.01.-
29.01.     
     Referāts: Античность в ромне В. Жаботинского "Самсон Назорей". 
12. XI Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Telpiskie 
modeĜi baltu un  
    slāvu kultūrās”. Daugavpils, 2003. g. 12.-14. aprīlī  
    Referāts: Пространственные модели в романе Я.Крооса «Императорский 
безумец». 
13. Starptautiskā konference “VIII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2003. g. 19.- 21. 
maijā.  
   Referāts “ Пьеса Г. Горина "Поминальная молитва" 
14. Starptautiskā konf. “Aktuālās problēmas literatūrzinatnē”, Liepaja, 2003.g. 
27.02-01.03. 
   Referāts: “GogoĜa motīvi brāĜu Kaudzīšu romānā "Mērnieku laiki" 
15. Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga, 16.-17.09.2003. 
     Referāts "Ebreju teksts R. BlaumaĦa literārajā mantojumā" 
16. Salīdzinošā  literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaule. Teorijas un 
interpretācijas. Rīga, LU  2003. 13.-14.10.  
     Referāts "S. Nadsona dzejolis "Ja ros…" un V. Žabotinska romāns "Samsons 
Nazorejs". 
17. Starptautiskā konference "Globalizācija un kultūra". Daugavpils, 4.-5.12.2003. 
    Referāts "Ebreju teksts 19. gs. latviešu literatūrā". 
18. XIV Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  2004.g. 29.01.-
31.01. 
    Referāts: "Роман братьев Каудзит "Времена землемеров": поэтика названия" 
19.Starptautiskais kongress judaikā. Maskava, 31.01.-2.02.2004. 
    Referāts "Художественный мир драмы Ф. Горенштейна "Бердичев" 
20. Starptautiskā konference "Aktuālās problēmas literatūras zinātnē". Liepāja, 24.-
25.02.2003. 
    Referāts "BrāĜu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" kompozīcija". 



21. Starpt. konfer. „Baltu un  slāvu literārā antropoloăija”. Daugavpils, 2004. g.1.-3. 
aprīlī. 
    Referāts: „Человек в романе братьев Каудзит "Времена землемеров"  
22. Starptautiskā conference «Компаративистика на пороге ХХ1 века. 
Современные теоретико-методологические проблемы». Krievija, 
Sanktpēterburga, 2004.g.17.-18. aprīlī 
     Referāts: Мотив избранничества: Райнис - Т. Манн..  
23. Starptautiskā konference «Современная герменевтика и интерпретация 
художественного  
текста». Lietuva, ViĜĦa, 2004. g. 22.-24. aprīlī.  
    Referāts: Роман В. Жаботинского "Самсон Назорей": проблемы 
интерпретации" 
24. Starptautiskā konference „IX Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2004. g. 21.-23. maijā 
    Referāts: Герой или антигерой: трагедия В. Ерофеева "Вальпургиева ночь или 
Шаги командора".  
25. Jauno humanitārās zinātnes pētnieku kolokvijs. Daugavpils - Sanktpēterburga, 
25.-26.05.2004. 
    Referāts "Миф о потерянном рае: латышско - еврейское литературное 
пространство" 
26. Jauno pētnieku starptautiskākonference judaikā. Maskava, 14.-16.07.2004. 
    Referāts: "Художественный мир драмы В. Жаботинского "Чужбина". 
27. Starptautiskā konference "Одесса и еврейская цивилизация: И. Бабель". 
Odesa, 8.-10.11.2004. 
     Referāts "Детство в художественном мире И. Бабеля"  
28.Starptauriskā konference "Latviešu neoromantisms Eiropas neoromantisma 
kontekstā".      Daugavpils, 15.10.2004. 
     Referāts "Pagātne latviešu un ebreju drāmā 20. gs sākumā" 
29. Starptautiskā konference „Гайдар и современная культура». Krievija, 
Sanktpēterburga,  
2004. g. , 16.-18. decembrī 
    Referāts: Элементы рождественской сказки: "Чук и Гек" (текст и кинотекст). 
30. XV Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  2005.g. 29.01.-
31.01. 
   Referāts: “Италия в творчестве Д. Рубиной “.  
31. Starptautiskā konference "Aktuālās problēmas literatūras zinātnē". Liepāja, 25.-
27.02.2005. 
    Referāts "A. Alunāna luga "Icigs Mozes": ebreju teksts latviešu literatūrā". 
32. Starptautiskais kongress judaikā. Maskava, 1.-3.02.2005. 
    Referāts "К вопросу о еврейском тексте в латышской литературе". 
33. Starptautiskais kongress "Mesiānisma idejas ebreju un slāvu kultūrās". 
Jeruzaleme, 7.- 12.03.2005. 
   Referāts "Пророк - Антихрист - Мессия (роман Ф. Горенштейна "Псалом") 



34. XII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Templis baltu 
un  
    slāvu kultūrās”. Daugavpils, 2005. g. 1.-2. aprīlī  
    Referāts: «Храм в романе Ф. Горенштейна "Псалом".  
35. Starptautiskā konference “X Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2005. g. 16.- 18. maijā. 
    Referāts: «Перемещение в пространстве: поэма В. Ерофеева "Москва - 
Петушки". 
36. Jauno humanitāro zinātĦu pētnieku kolokvijs. Sanktpēterburga, 3.-5.06.2005. 
    Referāts "Поэма В. Ерофеева "Москва - Петушки: сценические версии". 
37. Referāts „Daugavpils un Mihoels” 
Starptautiskā konference „Latgale kā pierobežsituācijas fenomens”. Daugavpils, 
Latvija, 21.10. 2005. 
38. Referats „Семантика изгнания в романе Ф. Горенштейна «Псалом». 
Starptautiskā konference „Latgale kā robežsituācijas fenomens” (Чинновские 
чтения), Daugavpils, Latvija, 21.10.2005. 
39. Referāts „Семантика силы в романе В. Жаботинского «Самсон Назорей» 
Starptautiskā konference «Одесса и еврейская цивилизация», Odesa, Ukraina, 
31.10.-2.11. 2005. 
40. Referāts «Еврейский текст Ю. Давыдова» 
Starptautiskā konference „Ebreju teksts” Eiropas kultūrā”, Daugavpils, Latvija, 15.-
16.11.2005. 
41. Referāts „Ziedi Aspazijās dzejas krājumos” 
XVI Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  2006.g. 26.01.-27.01. 
42. Referāts „Grāmata F. Gorenšteina romānā „Psalms” 
Starptautiskais kongress judaikā. Maskava, 30.01.-1.02.2006. 
43. Referāts „Ebreju teksts Poruka prozā” 
Zinātniskā konference „Aktuālās problēmas literatūras zinātnē”, Liepāja, Latvija, 
2006. 3.-4.03. 
44. Referāts „Lauvas 20. gs. 70.-90. gadu krievu literatūrā” 
Starptautiskā zinātniskā konference „Literārā antropoloăija”, 1.-2.04.2006., 
Daugavpils. 
45. Referāts „Telpa V. Pjecuha „Krievu anekdotēs” 
Starptautiskā konference „Teksta interpretācija”, 26.-27.04.2006., ViĜĦa, Lietuva. 
46. Referāts „Ibsens – ebreju teātris – Žabotinskis” 
Starptautiskā zinātniskā konference „Communication as translatio”, 9.-11.05.2006., 
Daugavpils. 
47. Referāts „F. Gorenšteina drāmas „Strīdi par Dostojevski” mākslinieciskā 
pasaule” 
Starptautiskā zinātniskā konference „XI Slāvu lasījumi”, 18.-20.05.2006., 
Daugavpils. 
48. Referāts „Maskava – Petuški”: skatuviskā vērsija?” 
Jauno humanitāro zinātnieku kolokvijs, 22.-24.05.2006., Rīga – Kuldīga. 
 



 
• Piedalīšanās  parējās  zinātniskās konferencēs un semināros: 

 
1. K. Hamsunam veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils, 1999. g. 6.-7. aprīlī 
   Referāts: K. Hamsuna drāmas "Cariene Tamāra" mākslinieciskā pasaule. 
2. Konference Činnova lasījumi. Daugavpils , 2003.g. 15.10.  
   Referāts: "Одесса в драме В. Жаботинского "Чужбина" 
3. Konference "Rainis un Aspazija mūsdienu skatījumā". Rīga, 12.09.2002. 
   Referāts "RaiĦa lugas "Pūt, vējiĦi!" fenomens" 
4. Konference “XX gs. kultūras paradigmas”. Daugavpils, 2003. g. 14. martā.  
   Referāts: М. Шагал и С. Михоэлс: национальное и общечеловеческое. 
5. Zin. konference „Neoromantisms: teorētiskie meklējumi”. Daugavpils, KI, 

2004.09.03. 
   Referāts: K. Skalbe un neoromantisms. 
6. Zinātniskā konference "Rainis un Aspazijas mūsdienu skatījumā". Rīga, 

11.09.2004. 
   Referāts "Nakts Aspazijas krājumā "Raganu nakts". 
7. Zinātniskais seminārs veltīts A. Strindbergam. Daugavpils 
   Referāts "Telpa A. Strindberga lugā "Nāves deja". 
8. Zinātniskais seminārs veltīts H. N. Bjalikam. Daugavpils, 14.10.2004. 
   Referāts "Человек в поэме Х. Н, Бялика "Сказания о погроме" 
9. Zin. seminārs „O.Vailds un K.Skalbe” Daugavpils, 2004.g.  6. decembrī 
    Referāts: KaraĜa Līra motīvi: K. Skalbe - A. Brigadere. 
10. Zinātniskais seminārs "RaiĦa traăēdija "Jāzeps un viĦa brāĜi": kultūru dialogs". 

Daugavpils, 21.12. 2004. 
11. Referāts „Opozīcija dzimtene – svešums Aspazijas līriskajā biogrāfij ā” 
Zinātniskais seminārs veltīts Aspazijai, Rīga, 16.03.2006. 
 
 
III. PEDAGO ĂISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 
            Vadītie maăistra darbi        -   9 
            Vadītie bakalaura darbi      -  17 
         
DOCĒTIE STUDIJU KURSI   :   
17.-18. gs. Eiropas un Amerikas mākslinieciskās izpratnes vēsture 2 KP, 
17.-18.gs. Rietumeiropas  literatūras vēsture - 2 KP,  
Mākslas zinātnes pamati (teātris) - 1 KP, 
Teātra vēsture - 4 KP,   
Drāmas teorija -2 KP,  
Ebreju diaspora : vēsture un kultūra - 2 KP,  
Jaunākā krievu proza - 1 KP,  
20. gs. krievu literatūras vēsture - 2 KP, 
Komparatīvistikas pamati - 2 KP, 



Krievu postmodernisma fenomens - 2 KP,  
Starpkultūru komunikācija - 2 KP,  
Baltu un slāvu literatūru telpiskie modeli - 1 KP,  
Latviešu literatūras paradigmas - 4 KP, 
Mākslas teorija - 4 KP, 
Salīdzināmā literatūrzinātnes vēsturiskā attīstība - 2 KP, 
Krievu - latviešu literārie sakari - 2 KP 

 
 
DARBS STUDIJU PROGRAMMAS PADOMĒ:  
 
Akadēmisko studiju programmas: 
 
a) programmu direktore:  
Profesionālā maăistra studiju programma "Starpkultūru attiecības"  
 
b) programmas padomes locekle: 
 
Bakalaura studiju programma "Vēsture (kultūras vēsture)" 
Maăistra studiju programma "Kultūras vēsture un teorija" 
 
 
IZSTRĀDĀTIE STUDIJU KURSI  
 
Šoloms Aleihems: literatūra, teātris, kino - 2 KP, 
S.Mihoels un M.Šagals: nacionālais un vispārcilvēciskais - 2 KP, 
Latviešu literatūras vēsture - 4 KP, 
Krievu drāmas vēsture - 2 KP, 
Rietumeiropas  kultūras vēsture - 4 KP, 
Komēdija dell'arte  un Eiropas kultūra - 2 KP 
u.c.  
 
IZSTRĀDĀTAS STUDIJU PROGRAMMAS  
 
Akadēmisko studiju programmas: 
Bakalaura studiju programma "Vēsture (kultūras vēsture)" 
Maăistra studiju programma "Kultūras vēsture un teorija" 
Profesionālā maăistra studiju programma "Starpkultūru attiecības" 
 
KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA  
 
2002. gads. - Jeruzalemes aptvertās universitātes neklātienes studiju kurss 

"Jeruzaleme gadsimtos" 



2003.gada marts – Jūdu civilizācijas pētīšanas centrs "Sefer" (Maskava) 
 
IV. ORGANIZĀTORISKAIS DARBS 
 
Humanitārā fakultātes prodekāne (kopš 2003.g.); 
DU Humanitārās fakultātes Domes locekle; 
Maăistra pārbaudījumu komisiju sekretāre(literatūrzinātnē,  kultūras vēsturē);  
DU darba grupas "Bakalaura un maăistra darbu izstrādāšanas priekšlikumu 
izstrādāšana" locekle. 
Konferences "Slāvu lasījumi", "Laiks un telpa literatūrā un mākslā", "Baltu un slāvu 
literārā antropoloăija", "Ebreju teksts Eiropas kultūrā" zinātniskās komitejas locekle. 
Konferenču "Humanitārās fakultātes lasījumi", "Slāvu lasījumi", "Laiks un telpa 
literatūrā un mākslā", "Baltu un slāvu literāra antropoloăija", "Latviešu 
neoromantisms Eiropas neoromantisma kontekstā", "Ebreju teksts Eiropas kultūrā", 
"Dobičina lasījumi" rīcības komitejas locekle. 
Konferences "Ebreju teksts Eiropas kultūrā" un "XIV Humanitārās fakultātes 
lasījumi" rīcības komitejas priekšsēde  
Rakstu krājuma "Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas" recenzente. 
Rakstu krājuma “Филологические чтения - 2003” (DU, 2004) redaktore;  
Rakstu krājumu “Tēlpa un laiks literatūrā un mākslā” un “Slāvu lasījumu” redakcijas 
kolēgijas locekle;  
DU Komparatīvistikas institūta Padomes locekle.   
 
 
  
 

 
2006. gada  19. maijā                                                                     

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOSIFA TROFIMOVA 

curriculum vitae 
 
 

I. VISPĀRĪGAS ZIĥAS: 
 

Vārds, uzvārds: JOSIFS TROFIMOVS  
Personas kods: 010247  - 10272 
Dzimšanas gads, mēnesis, diena:  1947. gada  1. februārī 
Dzimšanas vieta: Lietuva, ŠvienčioĦis raj., Zabolotjie c. 
Izglītība un zinātnikie grādi: Dr.habil.philol., 1998 (Disertācija “Province 1890.-
1920. gada krievu avangarda prozā”, Daugavpils pedagoăiskā universitāte); Dr. 
philol., 1992 (Disertācija “N.ĥekrasovs – psiholoăiskas analīzes meistars” 
nostrificētā Daugavpils pedagoăiskā universitātē); Filoloăijas zinātĦu kandidāts, 
1880 (Disertācija “N.ĥekrasovs – psiholoăiskas analīzes meistars”, Kijeva); 
augstākā, 1965. – 1967.gg. VilĦas Universitāte, Filoloăijas fakultāte; 1967. – 1970. 
gg. KaĜiĦingradas Universitāte, Filoloăijas fakultāte  (krievu literatūras un valodas 
skolotāja diploms). 
Adrese: Daugavpils, Užvaldes 5 – 36. Telefons – 54 44864. 
Akadēmiskais nosaukums un zinātniskais grāds:  DU profesors, Dr. habil. philol. 
IeĦemamais amats: Krievu literatūras un kultūras katedras profesors   
                                (kopš 2003.g.). 
Pārvalda svešvalodas: krievu (dzimtā), vācu, poĜu, lietuviešu, ukraiĦu,  
                                  baltkrievu valodas zināšanas pamatlīmenī.  
 
 

II.  ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS  
 
ZINĀTNISKĀS  
PUBLIKĀCIJAS (skaits)  

Monogrāfijas                                                                  -   3  
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos         -  90  
Konferenču tēzes                                                             -  8   
Citas zinātniskās publikācijas                                          -  4    
 

PUBLICĒTĀ  MĀCĪBU  
LITERATŪRA (skaits)  

Mācību grāmatas                                                      - 1   
 

NOZĪMĪGĀKAS PUBLIKĀCIJAS:  
Monogrāfijas: 
 



• Провинция в художественном мире Андрея Белого. – Daugavpils: DPU 
“Saule”, 1997. – 180 lpp. 

• Провинция Бориса Пильняка. – Daugavpils: DPU “Saule”, 1998. – 132 
lpp. 

• Искушение литературой: Николай Гоголь и эстетика духовной прозы 
первой половины XIX века. – Ульяновск, 2006. – 124 стр. 

 
 
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos (pēdējos 6 gados): 
 

• Русская провинция в контексте реалистической и модернистской 
литературной традиции // Актуальные вопросы изучения русской 
литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания 
в европейском контексте. – Kraków, 2001. – C. 191 – 195. 

• Время и пространство в художественном мире «Уединенного» 
Василия Розанова // Срiбний вiк як явище культури. – Дрогобич, 2001. 
– С. 50 – 59. 

• Хлестаковщина как феномен провинциального сознания // Класична 
спадщина i сучасне художнэ мислення. – Дрогобич – Черкаси, 2001. – 
С. 125 – 131. 

• Балтийский топос в повести Б.Пильняка «Третья столица»// 
Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. – Вып. III – IV. - Коломна, 
2001. – С. 54 – 63. 

• Остров Капри в русской литературе начала ХХ века (В.В.Розанов – 
И.А.Бунин) // Славянскiя лiтаратуры ў кантэксце сусветнай: У трох 
частках. – Частка 3. – Мiнск, 2001. – С. 131 – 139. 

• Провинция в творчестве М.М.Зощенко 1920-х годов // Satyra w 
literaturach wschodniosłowańskich. – V. – Białystok, 2002. – S. 251 – 260. 

• «Философия жизни» и жизнь леса в русской прозе первого 
послевоенного десятилетия (Л.М.Леонов, М.М.Пришвин, 
Б.Л.Пастернак) // Природа: материальное и духовное. – СПб., 2002. – 
С. 130 – 132. 

• Н.Гоголь – В.Жуковский («Выбранные места из переписки с 
друзьями») // Славянские чтения II. - Daugavpils – Rezekne, 2002. – 
Lpp. 49 – 58.  

• Эстетика духовной прозы святителя Игнатия (Брянчанинова) // 
Славянские чтения III. Daugavpils – Rezekne, 2003. – Lpp. 72 – 80. 

• Мифологема блудово болото в рассказе М.М.Пришвина «Кладовая 
солнца». Respectus philologicus. – Vilniaus universitetas; Kauno 
humanitarinis fakultietas. 2004. Nr. 6 (11). -100 – 108. 

• SEX: В.Розанов против Л.Толстого // Вопросы филологии и книжного 
дела. – Ульяновск, 2004. - С. 94 – 103. 



• Проблема «отступничества»» в романе М.Булгакова «Мастер и 
Маргарита» // Meninis tekstas. Suvokimas. Analize. Interpretacija. Nr 4. 
Vi ĜĦa, 2004. – 165 – 171 lpp. 

• Духовная жизнь провинции: Образы. Символы. Картина мира // 
Вестник Ульяновского государственного технического университета 
(Вестник УлРту). № 3. – Июль – сентябрь (27). – 2004. – С. 16 – 19. 
Рецензия. В соавторстве. 

• Розанов и Ницше // Вестник Ульяновского государственного 
технического университета (Вестник УлРТУ). - № 4. – Октябрь – 
декабрь (28), 2004. – С. 14 – 19. 

• Историческая судьба и культура староверцев в прозе Василия 
Барановского // Староверие Латвии. – Рига, 2005. – С. 211 – 218. 

• Предлоги как средство выражения пространственных отношений в 
прозе Л.Добычина («Встречи с Лиз») // Respectus Philologicus. – 7 (12), 
2005. – Vilnius; Kaunas; Kelce. – Lpp. 168 – 173. 

• Первый Вселатвийский собор (Гривский собор) // В.Барановский, 
Г.Поташенко. Староверие Балтии и Польши. Краткий исторический и 
биографический словарь. – Vilnius: Aidai, 2005. – Lpp. 283 – 284. 

• Россия и Америка в «Железном Миргороде» Есенина // Наследие 
Есенина и русская национальная идея: современный взгляд. 
Матерниалы Международной научной конференции / Под ред. 
О.Е.Вороновой, А.Н.Захарова. – Рязань, 2005. – С. 178 – 183. 

• Провинциализм как онтологическая, нравственная и эстетическая 
категория у Л.Леонова («Русский лес» и «Пирамида») // Духовное 
завещание Леонида Леонова: Роман «Пирамида» с разных точек 
зрения. – Ульяновск, 2005. – С. 228 – 232. 

• «Приглашение к жизни». Философема «жизнь» в романе Л.Леонова 
«Русский лес» // Духовное завещание Леонида Леонова: Роман 
«Пирамида» с разных точек зрения. – Ульяновск, 2005. – С. 276 – 284. 

• Драматическая интрига в богословской публицистике А.С.Хомякова // 
«В начале было слово»: Международный сборник научно-
методических трудов памяти славянских просветителей святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. – Ульяновск, 2005. – С. 75 – 
83. 

• В.А.Каверин об Осипе Сенковском (Бароне Брамбеусе) // Забытые и 
«второстепенные» критики и филологи XIX – XX веков. Псков, 2005. 
– С. 190 – 196. 

•  Природа юмора в творчестве Игоря Чиннова // Satyra w literaturach 
wschodniosłowańskich. – VI. – Białystok, 2005. – S. 150 – 158. 

• О духовной прозе Ивана Ильина // Литература  и культура в контексте 
Христианства. Материалы IV  Международной конференции. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2005. - С. 28-34. 



 
 
Citi zinātniskie raksti: 

 
• Мастерство литературного портрета (А.Т.Твардовский в книге 

А.И.Солженицына «Бодался теленок с дубом») // Филологические 
чтения: 1999. – Daugavpils, 2001. – Lpp. 96 - 104. 

• Финитный монолог в драматической поэме «Пугачев» Сергея Есенина 
// Русская поэзия: год 1921. – Lpp. 54 – 64. 

• Семантика и структура «Я» в поэме Андрея Белого «Первое свидание» 
// Русская поэзия: год 1921. – Daugavpils, 2001. – Lpp. 42 – 54. 

• Дом и «домоправление» в романе А.Ф.Писемского «Тысяча душ» // 
Пространство и время в литературе и искусстве: Дом в европейской 
картине мира. – Daugavpils, 2001. – Lpp. 58 – 64. 

• «Петербургские углы» Н.А.Некрасова // Пространство и время в 
литературе и искусстве. – Вып. II, часть 1. - Daugavpils, 2002. – Lpp. 61 
– 73. 

• Экфрасис как метафора в романе Ю.Домбровского // Филологические 
чтения: 2000. – Daugavpils, 2002. – Lpp. 84 – 92. 

• «Лице земное» в «Житии» протопопа Аввакума // Протопоп Аввакум: 
история и современность. – Daugavpils, 2003. – Lpp. 39 – 50. 

• Пространство неволи в «Житии» протопопа Аввакума // Протопоп 
Аввакум: история и современность. – Daugavpils, 2003. – Lpp. 51 – 58. 

• Пространство человеческого тела в художественном мире протопопа 
Аввакума // Протопоп Аввакум: история и современность. – 
Daugavpils, 2003. – Lpp. 59 – 71. 

• Семантика и сюжетообразующая функция мотива «дверь» в 
творчестве С.Кржижановского // Кржижановский I. - DU izdevniecība 
“Saule”, 2003. – 83 – 92 lpp. 

• Экфрасис в путевом очерке С.Кржижановского «Салыр-Гюль. 
Узбекистанские импрессии» // Кржижановский – I. – DU izdevniecība 
“Saule”, 2003. - 154 – 168 lpp. 

• Андрей Белый. “Маленький балаган на маленькой планете “Земля” // 
Русская поэзия: год 1922. – DU izdevniecība “Saule”, 2003. - 92 – 105 
lpp. 

• Роман Штерн (Лев Шейнин) в романе Ю.Домбровского “Факультет 
ненужных вещей” // Филологические чтения: 2002. – DU izdevniecība 
“Saule”, 2003. 190 – 203 lpp. 

• Историко-культурный фон романа Ю.Домбровского «Обезьяна 
приходит за своим черепом» // Филологические чтения: 2003. – 
Даугавпилс, 2004. – С. 177 – 189. 



• «Златоуст» в культуре староверия // Наследники Византии. – 
Даугавпилс, 2004. – С. 33 – 43. 

• Святой Кирил Философ в «Златоусте» // Наследники Византии. – 
Даугавпилс, 2004. – С. 44 – 55. 

• «…начертанный образ с живыми глазами». (Н.В.Гоголь. «Портрет») // 
Филологические чтения: 2004. – Даугавпилс, 2005. – С. 85 – 102. 

• Литературное богословие А.С.Хомякова // Русская литература и 
православие. – Даугавпилс – Резекне, 2005. – С. 7 – 19. 

• Н.Н.Ге и М.А.Булгаков: мотив отступничества // Русская литература и 
православие. – Даугавпилс – Резекне, 2005. – С. 69 – 72. (В 
соавторстве). 

• «…что значит это наводящее ужас движение?» (К вопросу о 
 семантике финала 1-го тома «Мертвых душ» Н.В.Гоголя) // 
 Филологические чтения. 2005. – Даугавпилс, 2006. – С. 47 – 55.  

• Мемуары Ф.И.Буслаева как историко-литературный документ // 
Кирилло-Мефодиевские чтения. – I. – Даугавпилс, 2006. – С. 105 – 
115. 

• Символика портрета в романе И.Лукаша «Вьюга» // Иван Лукаш: 
Приближение к творчеству. – Daugavpils: Saule, 2006. – 78 – 87 lpp. 

 
 
 Mācību līdzekĜi:  

 
• Школьный литературный словарь: Учебное пособие. – Rīga: «Zvaigzne 

ABC», 1996. – 368 lpp. 
 
Kvalifik ācijas celšana ārzemēs: 

 
• Maskavas Garīgā Akadēmija (31.03.2003. – 28.04.2003). 

 
III.  ORGANIZĀTORISKAIS DARBS: 
 
• Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas līdzdalība: 
 
Meninis tekstas: Suvokimas. Analiz÷. Interpretacija. - № 1. – Vilnius, 1998. 
Пространство и время в литературе и искусстве. – DPU izdevniecība   
”Saule”, 1998. 
Русская поэзия: год 1919-й. – DPU izdevniecība “Saule”, 1998. 
Филологические чтения – 1997. – DPU izdevniecība “Saule”, 1999.  
Русская поэзия: год 1920-й. – DPU izdevniecība “Saule”, 2000. 
Русская поэзия: год 1921-й. – DPU izdevniecība “Saule”, 2001. 
Протопоп Аввакум: история и современность. – Даугавпилс, 2003. 



 Русская литература и православие. -  Daugavpils-Rēzekne, 2005. 
 Кирилло-Мефодиевские чтения. I. – Daugavpils, 2006. 
 

• Redaktors: 
 

Филологические чтения: 1998. – DPU izdevniecība “Saule”, 

2000. 

Филологические чтения: 1999. – DPU izdevniecība “Saule”, 

2001. 

Филологические чтения: 2000. – DU izdevniecība “Saule”, 

2002. 

Протопоп Аввакум: история и современность. – Daugavpils, 

2003.  

Наследники Византии. - Daugavpils, 2004. 
Русская литература и православие. -  Daugavpils-Rēzekne, 2005.  

 Кирилло-Мефодиевские чтения. I. – Daugavpils, 2006. 
 

• DU Promocijas padomes literatūrzinātnē loceklis  
 
 
 

2006. 30.05.                 _________________                              

J.Trofimovs 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENĀDIJA MARKOVA  
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS  

(curriculum vitae) 
 

I. I. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS 
 
GENĀDIJS MARKOVS        Personas kods: 020766 - 10200 

dzimis 1966. gada  2. jūlij ā, dzīvo  Zelinska 
                                                ielā 21-32, LV-5410  Daugavpilī, tālr. 54-43192   
 
PĀRVALDA  
SVEŠVALODAS               angĜu valoda 
                                             

 
IZGLĪTĪBA UN 
ZINĀTNISKIE  
GRĀDI 

Dr. philol.   
1999. 

Disertācija «K.Slučevska poēmas 
«Eloa»  

mākslinieciskā pasaule: struktūra un 
semantika», (Daugavpils Pedagoăiskā 
universitāte)  

 
 
 

Mag. 
philol 

1994.-
1996.. 

Daugavpils Universitātes Humanitārā 
fakultāte 

 Augstāka 
1983.-
1988. 

Daugavpils Pedagoăiskais institūts, 
Filoloăijas fakultāte, krievu valodas un 
literatūras skolotājs un vēstures 
skolotājs 

 Vidējā 
1983. 

Daugavpils 11. vidusskola 

 
NODARBOŠANĀS 
 

 
Docents 

kopš 2001. 

 
Daugavpils Universitāte, Humanitārā 
fakultāte, Krievu literatūras un kultūras 
katedra, Vienības ielā 13, LV –5407 

  
asistents  
1998. –
2001. 

 
Daugavpils Universitāte, Humanitārā 
fakultāte, Krievu literatūras un kultūras 
katedra, Vienības ielā 13, LV –5407 

 skolotājs 
1988.-
1998. 

Daugavpils 16. vidusskola  

 



 
II.  ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN  PUBLIK ĀCIJAS    
 
 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS (skaits)  

Monogrāfijas                                                             - 1 
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos    - 31 
Autorapliecības                                                            - 
Konferenču tēzes                                                         -  

         Citas publikācijas (skaits)                                           - 7  
 
 
NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS (2000.- 2006.)                                                                        
1. Художественный мир драмы К.Р. (Константина Романова) «Царь 

Иудейский».- Daugavpils, 2000. – Monogrāfija, 110 lpp. 
2. Поэзия и творчество в лирике А.Пушкина и К.Случевского: к вопросу о 

генезисе // Славянские чтения – 1. Daugavpils-Rēzekne, 2000. – 75.-83.lpp. 
3. Цикл К. Случевского «Прежде и теперь» как художественное целое. // 

Memimis tekstas. Suvokimas. Analize. Interpretacija. Nr2. Vilnius, 2000.- 54.-
59.lpp. 

4. Художественное пространство в рассказе Л.Добычина «Отец». // 
Добычинский сборник-2. Daugavpils, 2000. – 47.-57. lpp. 

5. Книга Владимира Нарбута «Плоть»: структура и семантика. // Русская 
поэзия: год 1920. Daugavpils, 2000.- 33.-47. . lpp. 

6. Мифология нового времени: поэма В.Маяковского «150 000 000» // 
Русская поэзия: год 1921. Daugavpils, 2001. - 64.-73. . lpp. 

7. Топос дома в «Риских рассказах» Альберта Моравиа // Пространство и 
время в литературе и искусстве. Дом в европейской картине мира. Вып. 10. 
Daugavpils, 2001.- 151.-159. . lpp. 

8. Категория дикости в рассказе Л.Добычина «Дикие» // Добычинский 
сборник-3. Daugavpils, 2001. -151.-159. . lpp. 

9. Топос дома в лирике К.Р. (Константина Романова). // Пространство и 
время в литературе и искусстве. Вып. 11. Часть 2. Daugavpils, 2002. – 31.-
40. . lpp. 

10. Библия в лирике К.Фофанова. // Филологические чтения-2002. - 
Daugavpils, 2003. – 23.-35. . lpp. 

11. Пространство личности в новелле С.Кржижановского «Автобиография 
трупа»// Кржижановский –I. – Daugavpils, 2003. – 193.-206. lpp. 

12. Интертекст и контекст стихотворения К.Случевского «После казни в 
Женеве» // Meninis tekstas. Suvokimas. Analize. Interpretacija. Nr 4. ViĜĦa, 
2004. –  265.- 270.lpp. 

13. Способы десакрализации в сборнике Л.Добычина «Вечера и стару- 
 хи»// Добычинский сборник – IV. Daugavpils, 2004. – 156.-164. lpp.   



14. Поэма Д.Мережковского «Протопоп Аввакум» // Наследники Византии.  
Daugavpils. 2004. - 91.-101.lpp.  

15. О стихотворении И.Чиннова «Не нарушает тишины...» // Чинновский 
сборник. Daugavpils, “Saule” , 2003. 65.-75. lpp.  

16. О стихотворении Л. Алексеевой «Черный Данте...» //Чинновский сборник. 
Daugavpils, “Saule”, 2003. -103.-111. lpp. 

17. «Повесть о боярыне Морозовой»: характеры и конфликты. // Протопоп 
Аввакум: история и современность. Daugavpils, 2003. – 31.-38. lpp. (ar 
līdzautori – O.Jegorovu).  

18. Категория творчества и поэзии в лирике К.Фофанова // 
 Филологические чтения -2003. Daugavpils, 2004. 216.-228. lpp.  

19. Интертекст и контекст стихотворения К.Случевского «После казни в 
Женеве». || Meninis tekstas. Suvokimas. Analize. Interpretacija. Nr 4. ViĜĦa, 
2004. – 265.- 270.lpp. 

20. Способы десакрализации в сборнике Л.Добычина «Вечера и старухи» // 
Добычинский сборник – IV. Daugavpils, 2004. – 156.-164. lpp.  

21.    Поэма Д.Мережковского «Протопоп Аввакум» // Наследники Византии.   
Daugavpils. 2004. 91.-101.lpp.  

22.   О научных конференциях по вопросам староверия в Латвии: 1994-2004 гг. 
// Староверие Латвии. Rīga. 2005. -241.-249. lpp. 

23.  „Мефистофель” К.Случевского как цикл // Филологические чтения:  
       2004.-Daugavpils, 2005. - 136.-148. lpp.  
24.  Идеология православия в трагедии А.С.Хомякова «Ермак» // Русская 

литература и православие. Daugavpils-Rēzekne, 2005. – 20.-27. lpp. 
25.  Цветочная семантика в поэзии Евгения Шешолина. // Евгений  
       Шешолин: судьба и творчество.  Daugavpils, 2005. – 148.-158. lpp. 
26.  Категория музыки в поэзии К.К.Случевского // Филологические  

чтения- 2005. - Daugavpils, 2006. – 138.-147. lpp. 
 

PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS, KONGRESOS, SIMPOZIJOS (2003.-2006.) 
 
1. Humanitārās fakultātes XIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, DU. 2003. 30.-
31.01. Referāts: “Категория поэзии и творчества в лирике  К. Случевского”;  
2. XI starpt. zin. seminārs “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: telpiskie modeli baltu 
un slāvu kultūrās” Daugavpils, DU 2003.11.-12.04. Referāts:  “Топос города в 
лирике К.Фофанова”; 
3. DU Humanitāras fakultātes  XIV zinātniskie lasījumi.  Daugavpils. 2004. 29.01.-
31.01. 
4. Starptautiskā konference «Современная герменевтика и интерпретация 
художественного текста». Lietuva, ViĜĦa. 2004. g. 22.-24. aprīlī. Referāts: 
Интертекст и контекст стихотворения К.Случевского «После казни в 
Женеве».  



5. Starptautiskā konference „Старообрядчество в Латвии”. Latvija, Rīga, 2004. 
29.-30.aprīlī. Referāts:   „О научных конференциях по староверию в Латвии”.  
6. Zinātniski praktiskā konference „Pareiztīcība un krievu literatūra”. Daugavpils, 
KKC 25.05.2004. Referāts:  Идеология православия в произведениях 
А.С.Хомякова.  
7. Ivana Lukaša daiĜradei veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils, DU, 
2004.04.06.//  
Referāts:   Граф Калиостро в изображении И.Лукаша и А.Толстого 
8. Zinātniskais seminārs „A.Čehovs Baltijā”. Daugavpils, DU. 2004.29. 10. 
Referāts:   Святочный рассказ в творчестве А.Чехова 
9. Konference „Slāvu grāmata”. Daugavpils, KKC, 2004. 13.11.Referāts:   Жизнь и 
деятельность Ивана Федорова 
10. V.Bikova daiĜradei veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils, DU, 2004. 26. 11.  
Referāts:   Категория героического в повести В.Быкова  «Обелиск». 
11. S.Kržižanovska daiĜradei veltītā Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 
DU, 2004. 2.-3.decembrī. Referāts:   Москва в повести С.Кржижановского 
«Воспоминания о будущем».  
12. Genādijs Markovs. Starptautiskā konference „XV Zinātniskie Lasījumi”. 
Daugavpils Universitāte, 2005.gada 27.-28. janvāris. Referāts:   Категория музыки 
в лирике К.Случевского. 
13. Zinātniskā konference „XX gs. Kultūras paradigmas (Masu kultūras un 
kontrkultūras fenomeni: mūzika, kino). Daugavpils Universitāte. 2005. gada 19. 
martā. Referāts:   Песни Александра Новикова как явление контркультуры.   
14. Starptautiskā zinātniskā konference „Templis baltu un slāvu kultūrās”. 
Daugavpils Universitāte, 2005. g., 1.-2. aprīlī. Referāts:   Храм в поэзии 
К.Случевского. 
15. Starptautiskā zinātniskā konference “X Slāvu lasījimi”.  Daugavpils, 2005. 16.-
18. maijā. Referāts:   Царь Саул в русской поэзии 19 века. 
16. Международная научно-просветительская конференция «Кирилло-
Мефодиевские чтения». Центр Русской Культуры (Дом М.Каллистратова). 
2005. g. 24. maijā. Referāts:   Библейская тематика в лирике А.С.Хомякова. 
 
17. Zin. seminārs «Журнал «Перезвоны» и русское Зарубежье». Daugavpils 
Universitāte, 2005. g.,. 4. jūnijā. Referāts:   Отечественная война 1812 года в 
«Перезвонах»: декабрьский номер 1927 года. 
 18. «Činnova lasījumi” Daugavpils, 2005. g. 18-.19. oktobrī. Referāts: Сборник 
В.Набокова „ Гроздь»: структура и семантика.   
19. Starptautiskā konference „Jevăenijs ŠešoĜins: liktenis un daiĜrade”. Daugavpils, 
2005. g. 26.-27. novembrī. Referāts:   Цветочная семантика в поэзии Евгения 
Шешолина. 
20. Starptautiskā konference „Dobičina lasījumi”.  Daugavpils, 2005.gada 2.-3. 
decembrī. Referāts:  Парадоксы обывательского сознания в рассказе 
Л.Добычина «Дориан Грей». 



21. Starptautiskā konference DU HF XVI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2006.26.-
27.01. Referāts:   Стихотворение С.Есенина «Цветы мне говорят – прощай...» 
22. Starptautiskā konference “Baltu un slāvu literārā antropoloăija”.  Daugavpils, 
2006.31.03. Referāts:   Категория греха и праведности в поэме К.Случевского  
«В снегах». 
         

STUDIJU DARBS (par pedejiem 6 gadiem) 
 

DOCĒTIE STUDIJU KURSI  :   
 

Kultūras teorija                                           - 2 KP 
Seno Austrumu un antīkais eposs               - 2 KP 
Eposa problēmas                                         - 2 KP 
Indijas kultūras vēsture                               - 2 KP 
19.gs. 2.p. un 20.gs. sākuma krievu  
 dzejas vēsture                                             - 2 KP 
Bībele Eiropas  kultūrā                                - 2 KP 
Rietumu kultūras galvenās paradigmas       -  
u.c. 

        
   Vadītie maăistra darbi        -   6 
   Vadītie bakalaura darbi      -  18 
 
 
2006. 22.05.                             _____________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAIJAS BURIMAS dzīves un darba gājums 

(CURRICULUM VITAE) 
 

MAIJA BURIMA   dzimusi 1971.gada 10.martā,  
            dzīvo Imantas ielā 9-7, LV - 5401, Daugavpilī 

                                                             e - pasts: mayab@dau.lv; mob.t. 9789096 
IZGLĪTĪBA,  
ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
 
2002 Filoloăijas doktora grāds literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās 

literatūrzinātnes apakšnozarē. Promocijas darba tēma: 
K.Hamsuna un J.Akuratera prozas mākslinieciskā pasaule: 
sastatāmais raksturojums. 

2001 DU akadēmiskā izziĦa par doktorantūras studiju programmas apgūšanu 
literatūrzinātnes nozares salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozares 
doktorantūrā  

2001 Oslo Universitātes Starptautiskās vasaras skolas sertifikāts 
1996 DPU filoloăijas maăistra diploms latviešu literatūras 

apakšnozarē                                            
1994 DPU filoloăijas bakalaura diploms literatūrzinātnes 

apakšnozarē 
1994 DPU vidusskolas latviešu valodas un literatūras un Latvijas kultūras 

vēstures skolotāja diploms 
 
  
DARBA PIEREDZE: 
 
No 2005          Daugavpils Universitātes (DU) Latviešu literatūras un kultūras 
katedras vadītāja, 
                        Vienības ielā 13 - 318, Daugavpils, LV-5407 
 
No 2005          asoc. prof. DU Latviešu literatūras un kultūras katedrā 
 
No 2005          DU Senāta locekle 
 
No 2005          DU Humanitārās fakultātes Domes locekle 
 
No 2004 Eiropas Sociāla fonda vērtēšanas 

eksperte 
 

  No 2003           DU Komparatīvistikas institūts, pētniece ZiemeĜvalstu un latviešu 
kultūras           kontaktu darba grupā 

 



2001 -  2003          DU Humanitārās fakultātes Domes locekle 
             
2002 
 

DU docente Latviešu literatūras un kultūras katedrā 
 

2001 – 2003 DU Humanitārās fakultātes prodekāne 
 

2001 - 2002 lektore DU Latviešu  literatūras un kultūras katedrā 
  

1995 - 2001 asistente DPU Latviešu literatūras un kultūras katedrā 
 

1990 - 1994 laborante DPU Socioloăijas un filozofijas katedrā 
 
ZINĀTNISKĀS UN METODISKĀS 
PUBLIK ĀCIJAS:  
 
 Monogrāfijas                    - 
 Raksti žurnālos un  
 rakstu krājumos                41 
 Konferenču tēzes              5 
 Autorapliecības                 - 
 Citas zin. publikācijas        1 
 Promocijas darba kopsavilkums  1 

Metodiskās publikācijas - 1 
 Akadēmisko kursu  

programmas                       6 
 

    PUBLIKĀCIJU SARAKSTS (2000.-2006. g.) 
 

Hamsun in Latvia: “Latvian Hamsun”. Noor–Esti 100. / Kriitilisi ja võrdlevaid 
tagasivaateid. Tallinna Ülikool, 2006. – 58 – 70.lpp. 
 
Läti hamsunism. / Kriitilisi ja võrdlevaid tagasivaateid. Tallinna Ülikool, 2006. 
– 164. – 165.lpp. 

 
 

Servantesa “Dons Kihots”. CeĜā uz latviešu lasītāju sirdīm. / Humanitāro ZinātĦu 
Vēstnesis N.8. Daugavpils, 2005.- 21.- 36.lpp. 
 

        
DziĜā dvēsele Viktors Eglītis. Recenzija. [Viktors Eglītis. Izlase. Veras Vāveres 
sastādījums, apcere, komentāri. R., Zinātne, 2004]. / Humanitāro ZinātĦu 
Vēstnesis N.8.- Daugavpils, 2005.- 112. – 116.lpp. 

 



 
       Евгений Шешолин в диалоге с Ф.Бардой и О.Вациетисом. Евгений 
Шешолин: судьба и твоpчество. Daugavpils, Saule, 2005. – 159. – 173.lpp. 

 
        Латышский Гамсун. Литературные явления и культурные контексты. 
Санкт–Петербургский Государственный Университет культуры и 
искусствю.- Санкт–Петербург, 2005.- стр.77-86. 

 
 

Dream in the 20th Century Literature (Hamsun – Akuraters – Tuglas). Cultural 
Intertexts. International Scientific Conference. Lithuanian Comparative 
Literature Association, Vilnius Pedagogical University.- Vilnius, 2005. [tēzes] 

 
       Laikmeta smagums O.Vācieša dzejā. // Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. 

Starptautiska zinātniska konference. Referātu krājums. – Rīga, Pils, 2005.- 71. – 
82.lpp. 

 
       Kaukāzs 20.gs.s. latviešu un cittautu literatūrā. // Latvijas Universitātes raksti 

691.sēj. Literatūrzinātne un folkloristika. Salīdzinošā literatūrzinātne 
Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas.- R., Latvijas 
Universitāte, 2005.- 50.- 63.lpp. 

 
Lielveikals kā globalizācijas iezīme M.Fastvoldas romānā “Izmirstoša kā dronti”. 
// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Globalizācija un 
kultūra. Zinātnisko rakstu krājums. VI.- Daugavpils, Saule, 2005.- 240. – 
247.lpp. 

 
Norvēău literatūras tulkojumi Latvijā 2000-2003: tendences un aktualitātes. // 
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 10.- Liepāja, 2005.- 124. 
– 141.lpp. 

 
Kalna semantika Apses romānā “Klosterkalns”. // Literatūra un kultūra: process, 
mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums - V.- Daugavpils, Saule, 
2004.- 207. – 217.lpp. 
 
Luna mūsu logos (Par tendencēm jauno rakstnieku almanahā “Luna” 1. – 7. 
num.).// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko 
rakstu krājums - V.- Daugavpils, Saule, 2004.- 334. – 344.lpp. 
 
Telpas struktūras semantika JāĦa Akuratera stāstā “Kalpa zēna vasara”// Jānis 
Akuraters un skrejošais laiks. Rakstu krājums.- R., Pils, 2004.- 43. – 53.lpp. 
 
Ar Somijas vārdu uz lūpām.  //  Letonica N.9.- 180.lpp. 



 
Jānis Akuraters. Bibliogrāfija. // Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis Nr.4.- 
Daugavpils, Rēzekne 2003.- 19. – 35.lpp. 
 
Žilvins Skačkausks – pirmais Hamsuna tulkotājs no oriăināla lietuviešu valodā. // 
Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis Nr.4.- Daugavpils, Rēzekne 2003.- 123. – 
125.lpp. 
 
Кнут Гамсун о Толстом и Достоевском. // Толстой или Достоевский? 
Философско-эстетические искания в культурах Востока и Запада.- Санкт- 
Петербург, Наука, 2003.- C.176 – 183. 
 
“Lidojumi sapnī un nomodā” Daugavpils Universitātē.// Izglītība un Kultūra 
2003.g. 24. dec. 

 
Elijas Klienes fenomens latviešu tulkošanas kultūrā. // Materiāli par latviešu un 
cittautu kultūru Latvijā.- Rīga, Zinātne, 2003.- 139. – 169.lpp. 
 
Nozīmīgs pētījums salīdzināmajā literatūrzinātnē. // Humanitāro ZinātĦu 
Vēstnesis – 3.- Daugavpils – Rēzekne, 2003.- 124. – 126.lpp. 
 
Hamsuna dienas Hamarojā. // Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis – 3.- Daugavpils – 
Rēzekne, 2003.- 121. – 123.lpp. 

 
K.Hamsuna un J.Akuratera valstisko un nacionālo simpātiju – antipātiju 
programma. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums – 8.- 
Liepāja, 2003.- 16 – 30.lpp.  
         

        Knuts Hamsuns. ZiemeĜu zvaigznājs. – R., Zinātne, 2002.- 282. – 360.lpp. 
 

 “Sudraba laikmeta” latviskā atblāzma. L.Sproăe, V.Vāvere. Latviešu 
modernisma aizsākumi un krievu literatūras “sudraba laikmets”. // Karogs, N. 12, 
2002.- 177. – 184.lpp. 
 

       Man – Nature in Knut Hamsun Novel “Pan”. Knut Hamsun og 1890 – tallet. 10 
foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2002.- Hamsun-Selskapet, Gjøvik, 
2002.- P. 173 – 197.       

 
Kā es braucu ZiemeĜzemi lūkoties. // Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis – 2.- 
Daugavpils – Rēzekne, 2002, 110 – 115.lpp. 

 
“Vai tu gribi būt mūžīgs pumpurs?” A.AkmentiĦš. maigi gari rīti. // Karogs 2002, 
Nr. 11, 174.- 180.lpp.  



 
 Telplaika semantika J.Akuratera dzejoĜu krājumā “ZiemeĜos”. Latvijas 
Universitātes raksti. Valoda un literatūra kultūras apritē. 650.sēj. Rīga, 2002, 212. 
– 225.lpp. 
 
K.Hamsuna un J.Akuratera prozas mākslinieciskā pasaule: sastatāmais 
raksturojums.  Promocijas darba kopsavilkums filoloăijas doktora grāda iegūšanai 
literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē (latviešu, 
angĜu un krievu val.). Daugavpils, 2002, 68.lpp.    
 
K.Гамсун и «сказочная» страна Россия. Славянские чтения II. Даугавпилс–
Резекне, 2002. С.190 –  201. 
 
Lizete Skalbe – ziemeĜu dziesminiece Latvijā. Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis- 1. 
– Daugavpils – Rēzekne, 2002, 43. – 59.lpp. 
 
1905. gada arhivālijas J.Akuratera prozā. AtmiĦa kā kultūras fenomens.     
Starptautiskas zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils, Saule, 2002, 
26. – 32.lpp. 
 
J.Akuratera prozas poētiskā mitoloăija. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 
Rakstu krājums, 7. Liepāja, 2002, 120. – 134.lpp. 

 
Пространственная семантика трилогии К. Гамсуна «Бродяги», «Август», «А 
жизнь идет». Единство и национальное своеобразие в мировом 
литературном процессе LIII Герценовские чтения. Выпуск 5. Санкт-
Петербург,  2001. C.34 – 36.  

 
Mākslinieciskā pasaules aina K. Hamsuna romānā “Pāns” un J. Akuratera stāstā 
“Kalpa zēna vasara”: sastatāmais raksturojums. Letonica , 2001, Nr. 7. 
 
Человек – природа в романе Кнута Гамсуна “Пан” и в рассказе Яниса 
Акуратера “Лето молодого батрака” . Komparatyvistika šiandien: teorija ir 
praktika. Tarptautine moksline konferencija – diskusija. Scientific Conference-
Discusion. Vilnius, 2000, 171. – 176. lpp. 
  
Cilvēka un dabas attiecības K. Hamsuna romānā “Pāns”: mītoloăiskais skatījums. 
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisku rakstu 
krājums III. Daugavpils, Saule, 2001, 53. – 59.lpp. 
 

Mākslinieciskais laiks Knuta Hamsuna romānā “Pāns”. Literatūra un 
kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisku rakstu krājums. III. 
Saule, 2001, 59. – 66.lpp. 



 
Cilvēks, daba, mīts K. Hamsuna romānā “Pāns” un J. Akuratera stāstā “Kalpa 
zēna vasara”. Valoda un literatūra kultūras apritē. Zinātniskie raksti, 638. 
sējums. Rīga, 2001, 65. – 74.lpp. 
 
 Semantēma saule J.Akuratera stāstā “Kalpa zēna vasara”. Semanthema “Sun” in 
J.Akuraters Story “A Summer of a Young Farmhand”. Valoda – 2000. 
Humanitārās fakultātes X Zinātniskie lasījumi. Daugavpils, Saule, 2000, 6. – 
13.lpp. 
 
Māja K. Hamsuna romānā “Loks noslēdzies”. Пространство и время в 
литературе и искусстве. Daugavpils, Saule, 2001, 100. – 106.lpp. 
 
J.Akuratera mākslinieciskās pasaules pamatparadigmu apguves īpatnības. 
Sarbība un kompetence izglītībā. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. 
Jelgava, 2000. 295. – 300.lpp. 
 
 The Characteristics and the Pecularities of New Latvian Writers Value System in 
Transition Period.  Making and Breaking Borders. Nordic Youth Research 
Symposium. Abstracts. Helsinki, 2000, p.25.  
 
Daugavpils dzejnieki uz XXI gadsimta sliekšĦa. Dzejas dienas Daugavpilī un 
Daugavpils rajonā – 2000. Daugavpils, Saule, 2000, 7. – 15.lpp. 

 
PIEDAL ĪŠANĀS KONFERENCĒS (2000.-2006. g.) 

 
International Scientific conference Communication as translatio: Nordic – Baltic – 
Russian cultural dialogues. 2006.gada 9. – 11.maijas, Daugavpils Universitāte. 
Tēma: Ibsen – Wilde – Akuraters: the modeling of literary “icons” [kopā ar 
I.Kačāni]. 
 
Henrikam Ibsenam veltīts seminārs “Dzeja ir dzejnieka redze – Ibsens mūsdienās”. 
Rīgas Latviešu biedrība, 2006.gada 25.marts. Tēma Ibsena dzejas un atdzejas 
pasaulē. 

 
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 12.starptautiskā 

zinātniskā konference. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 2006.gada 2. – 
4.marts. Tēma: “Pasaule, kas aizpeldējusi”:  sala J.Akuratera 
daiĜradē. 

 
Starptautiska konference XVI Zinātniskie lasījumi. Daugavpils Universitāte 
2006.gada 26. – 27.janvāris. Tēma: J.Akuraters un Parīze. 



 
 

The 6th International Conference of Baltic Literary Scholars We have Something in 
Common: the Baltic Memory. Under and Tuglas Literature Centre, Tallin, 
December 7-9, 2005. Tēma: The Semantics of the Mill in the Literature of the 
First Half of the 20th Century (in the Context of Latvian Literature and 
F.Tuglass). 

 
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta konference Евгений 

Шешолин: судьба и твоpчество, Daugavpils Universitātē 2005.gada 25. – 

26.novembrī. Tēma: Евгений Шешолин в диалоге с латышскими поэтами. 

 
International Scientific Conference “Cultural Intertexts”. Lithuanian 
Comparative Literature Association, Vilnius Pedagogical University, Institute of 
Lithuanian Literature and Folklore, 14 – 15 October, 2005. Tēma: Dream in the 
Literature of the first half of the 20th  Century (Hamsun – Akurater – 
Tuglass). 
 
6th  International Conference of the Estonian Association of comparative 
literature. Tartu University, 28 – 30 September 2005. Tēma: “Latvian literature 
between Ibsen and Hamsun (till 1940). 

 
“B ērns kultūrā” , starptautiska zinātniska konference. Daugavpils Universitāte, 
2005.gada 10. – 11.maijā. Tēma: “Marijas Hamsunes Lāgerūdas bērni ”. 

 
“Noor - Eesti 100”. International seminar, Tallin University, 9th of May 2005. 
Tēma: “The Latvian hamsunism” .  

 
Polish-Baltic Ibsen’s Network seminar. Voksenåsen, Oslo, April 15 – 17, 2005. 
Theme: H.Ibsen in the Latvian literary criticism at the turn of the century 
(1889 – 1910).  
 
 “Baltystyka jako filologia i filologia obca”. Starptautiska zinātniska konference, 
Varšavas Universitāte, Polija, 2005.gada 10.martā. Tēma: “K.Hamsuna recepcija 
Latvij ā: “latviešu Hamsuns”. 

 
“Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”.  11.starptautiskā zinātniskā konference. 
Liepājas Pedagoăijas Akadēmija, 24.02 – 26.02.2005. Tēma: “H.Ibsens 19.-20.gs. 
mijas latviešu literatūras kritik ā” . 

 



Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā 
konference “XV zinātniskie lasījumi”  2005.gada 27.-28.janvārī. Tēma: “H.Ibsens 
19.gs. latviešu kritikā” . 
 
Vitauta Dižā Universitāte, KauĦa, Lietuva. Starptautiska zinātniska konference 
“Humanities in New Europe”, 2005.gada 13.–14.janvārī. Tēma: "Semantics of 
spatial models of literature: the end of the 19th century and the beginning of 
the 20th in Latvian and Norwegian literature”. 

 
Daugavpils Universitātes Komparatīvistilkas institūta zinātniskais seminārs 
“O.Vailds – K.Skalbe: dubultportrets” 2004.gada 9.decembrī. Tēma: “Naudas 
semantika K.Skalbes darbos”. 
 
Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiska zinātniskā konference “Kult ūras 
krustpunkti” 2004.gada 12.novembrī. Tēma: “Tendences S.Undsetes latviskā 
portret ējuma veidošanā” . 
 
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta 
zinātniskais seminārs “Latviešu neoromantisms Eiropas neoromantisma 
kontekstā” 2004.gada 15.oktobrī. Tēma: “Par j ēdziena “neoromantisms” 
trakt ējumu latviešu literatūrzinātnē” . 
 
A.AustriĦa 120.dzimšanas dienai veltītais literārais seminārs ‘´Ikviens mēs 
zvaigzni sevī nesam”. Vecpiebalgā, 2004.gada 15.septembrī. Tēma: “Hamsuna 
teksts AustriĦa daiĜradē” . 
 
Sanktpēterburgas un Daugavpils Jauno zinātnieku kolokvijs, Daugavpils, 
2004.gada 24. – 25. maijs. Tēma: “Латышский Гамсун”. 
 
Starptautiska zinātniska konference Latviešu un slāvu literārā antropoloăija. 
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūts. 2004.gada 1. – 3. aprīlis. 
Tēma: “Skaniskā pasaules aina H.Vasmū Dinas triloăijā” .  
 
A.Strindberga personībai un daiĜradei veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils 
Universitātes Komparatīvistikas institūts. 2004.gada 24. martā. 
 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
rīkotā 10.Liepājas konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” Liepājā, 
2004.gada 26.02. -  27.02. Tēma: “Norv ēău literatūras tulkojumi Latvij ā (2000 
– 20003). 

 



Zinātniskais seminārs “ZiemeĜvalstis un baltu literatūra”. Cēsis, 2003.gada 
18.decembrī. Tēma: “Knuta Hamsuna latviskotāji: Lizete Skalbe, Elija Kliene 
un citi”.  

 
S.Lāgerlēvai un A.Brigaderes “Sprīdīša” simtgadei veltīts zinātniskais seminārs 
“Lidojumi sapnī un nomodā”. Daugavpils Universitāte, 2003.gada 10.decembrī. 
Tēma: “S.Lāgerlēvas mājas izpratne”. 
 
Starptautiska zinātniska konference “Globalizācija un kultūra”. Daugavpils 
Universitāte, 2003.gada 4. – 5.decembrī. Tēma: “Lielveikals k ā globalizācijas 
iezīme M.Fastvoldas romānā “Izmirstoša kā dronti”” . 
 
Starptautiska zinātniska konference, veltīta O.Vācieša 70.dzimšanas dienai: 
“Cilv ēka brīvība. Cilvēka balss”. 2003.gada 10. – 12.novemris. Tēma: “Laikmeta 
smagums O.Vācieša dzejā” . 
 
“Hamsuna dienas Latvijā 2003”: Literatūras seminārs Valmierā, Vidzemes 
Augstskolā 2003.gada 9. – 10.oktobrī. Tēma: “K.Hamsuna varoĦu vārdi: 
mistērijas vai konstrukcijas?” 
 
Starptautiska konference “Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē: 
teorijas un interpretācijas”. Latvijas Universitāte, 2003.gada 17. – 18.oktobrī. 
Tēma:  “Kauk āzs 20.gs.s. latviešu un cittautu literatūrā”.  

 
DU Humanitāras fakultātes XIII Zinātniskie lasījumi 2003.g. 30.- 31.janvārī. 
Tēma L.StepiĦa pētnieciskā darba metodoloăija . 
 
J.Akuratera 127.gadadienai veltītais J.Akuratera muzeja seminārs “Sirds varā” 
2003.gada 13.janvārī.  
 
Conference “Norway in the Context of Baltoscandian Culture and Policy”. 
Baltoskandināvijas Akadēmija, PaĦeveža. 2002.gada 23.novembrī. Tēma: Knut 
Hamsun – Nazi: Myth or Reality? 
 
Konference “Emigrācija un kultūra”, Daugavpils Universitāte, 2002.gada 14.-15. 
novembrī. Tēma: Kalna semantika A.Apses romānā “Klosterkalns” . 

 
K.Hamsuna biedrības (Hamaroja, Norvēăija) K.Hamsuna daiĜrades pētniecībai 
vēltīta konference 2002.gada 4. – 7.augustā.  Tēma: Man – Nature in 
K.Hamsun’s Novel “Pan”. 
 
 LZA konference “Meklējumi un atradumi” 2002.gada 29.aprīlī. Tēma: Lizetes 
Skalbes fenomens latviešu tulkošanas kultūrā 



 
Knuta Hamsuna aizmūža 50.gadadienai veltīts kultūru dialogs “Pa aizaugušām 
takām”. Daugavpils Universitāte, 2002.gada 19.februārī. Tēma: Knuts un Marija. 
 
Liepājas Pedagoăijas Akadēmijas 8.konference “Aktuālas problēmas 
literatūrzinātnē”. 2002.gada 22.februārī. Tēma: Nacinālo/valstisko simpātiju/ 
antipātiju programma K.Hamsuna un J.Akuratera prozā. 

 
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII Zin ātniskie lasījumi. 
2002.gada 24. - 25.janvārī. Tēma: Lizete Skalbe – ziemeĜu dziesminiece Latvijā.  
 
Krievu literatūras institūta (Puškina māja) un Krievijas ZA starptautiskā zinātniskā 
konference “ Толстой или Достоевский? Философско - эстетические искания 
в культурах Востока и Запада” . Pēterburga, 2001.gada 3.-6.septembris. Tēma: 
К.Гамсун о Толстом и Достоевском. 
 
Hercena vārdā nosauktās Krievijas Valsts Pedagoăiskās universitātes konference 
“Единство и национальное своеобразие в мировом литературном процессе”. 
Pēterburga, 2001.gada 20. - 23.aprīlī. Tēma: Пространственная семантика 
“Трилогии Августа” К. Гамсуна. 
 

 DPU  konference “AtmiĦa kultūrvēsturiskā kontekstā”. 2001.gada 10. - 11. maijā. 
Tēma: 1905. gada notikumu arhivālijas J. Akuratera daiĜradē. 
 
Slāvu kultūras lasījumi. Daugavpils, 2001.gada maijs. Tēma: Гамсун и сказочная 
страна Россия”. 
 
J.Akuratera 125.dzimšanas dienai veltītā konference J.Akuraters un skrejošais 
laiks. Rīga, J.Akuratera muzejs, 2001.gada 23. - 24.janvārī. Tēma: Telpas 
struktūras semantika J.Akuratera stāstā “Kalpa zēna vasara”. 
 

DPU Humanitārās fakultātes XI Zinātniskie lasījumi 2001.gada 25. - 
26.janvārī. Tēma: Telpas struktūra J.Akuratera stāstos. 

 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 59.zinātniskā konference “Valoda un 
literatūra kultūras apritē” 2001.gada 8.februārī. Tēma: Telplaika semantika 
J.Akuratera dzejoĜu krājumā “ZiemeĜos”. 
 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 7.konference Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē 2001.gada 27.februārī. Tēma: J.Akuratera prozas poētiskā mitoloăija. 
 



DPU Krievu literatūras un kultūras katedras konference Māja Baltijas un slāvu 
kultūrās 2001.gada 6. –7.aprīlī. Tēma: Telpas semantika J.Akuratera stāstā 
“Kalpa zēna vasara”. 

 
Starptautiska konference Sadarbība un kompetence izglītībā. Jelgava, 2000.g 4.-
6.maijā. Tēma: J.Akuratera mākslinieciskās pasaules pamatparadigmu apguves 
īpatnības.    

 
Daugavpils Pedagoăiskās universitātes Humanitārās fakultātes zinātniskais 
seminārs Telpa un laiks literatūrā un mākslā “M āja Eiropas pasaules ainā” 2000. 
gada 6. - 7.aprīlī. Tēma: Māja K.Hamsuna romānā “Loks noslēdzies”.  

 
Nordic Youth Research Symposium 2000 (NYRIS 7). Helsinki, Finland, June 7-10, 
2000. Theme: The Characteristics and the Pecularities of New Latvian Writers 
Value System in Transition Period. 
 

 
Daugavpils Pedagoăiskās universitātes X Zinātniskie lasījumi Humanitārās 
zinātnes uz III gadu tūkstoša sliekšĦa. Daugavpils, 2000.gada 27. - 28.janvārī. 
Tēma: Semantēma “saule” J.Akuratera stāstā “Kalpa zēna vasara”. 

 
 
 
AKADĒMISKIE KURSI: 
 
Mūsdienu komparatīvistikas metodoloăijas 
Tulkojums salīdzināmās literatūrzinātnes sistēmā 
Komparatīvistikas vēsture 

 19.gs.b. – 20.gs.s. latviešu literatūras vēsture 
 Latviešu literatūra 20.gs. 20. – 30.gados 
 Salīdzināmā literatūrzinātne 
 Zinātniskā darba izstrādes metodoloăija 

Literārā darba analīze 
Latviešu folklora 

 Latvijas un ZiemeĜvalstu literārie kontakti 
 K.Hamsuna daiĜrade Eiropas literāro procesu kontekstā  

Latviešu baleta vēsture 
Aizrobežu baleta vēsture 
 

DARBĪBA PROFESIONĀLĀS UN SABIEDRISKĀS 
ORGANIZĀCIJĀS UN CITAS AKTIVITĀTES: 
 



2005 – ZiemeĜu Ministru Padomes atbalstītā projekta „The Establishment and 
Promotion of Nordic-Baltic-Russian Network in Comparative Cultural 
Studies” vadītāja 

2004 – K.Skalbes un O.Vailda personībai un daiĜradei veltītā zinātniskā 
projekta Literārās pasakas svētki  vadītāja 

 2004 – A.AustriĦa 120.dzimšanas veltītā literārā semināra rīcības komitejas 
locekle 

2004 – ZiemeĜvalstu Informācijas biroja atbalstītās bērnu nometnes 
“ZiemeĜvalstu kultūra Latvijas bērniem” skolotāja Špoău pagasta 
bērniem  

2004 – Zinātniskās konferences “Baltijas un slāvu literārā antropoloăija” 
Rīcības komitejas locekle 

2004 – Zinātniskā projekta “Strindberga diena Daugavpils Universitātē” 
vadītāja 
 2004 -  LZP sadarbības projekts “Baltijas un slāvu literārā antropoloăija”  

2003 – S.Lāgerlēvas 145.dzimšanas dienai un A.Brigaderes ”Sprīdīša” 
simtgadei veltītā zinātniskā semināra “Lidojumi sapnī un nomodā” darba 
grupas vadītāja 
2001 - LZP sadarbības projekts “Baltijas un slāvu kultūru telpiskie modeĜi”, 

grants Nr. 01.0047. 
2001 - K.Hamsuna biedrības Norvēăijā (Hamsun Selskapet) locekle. 
 2002 - Knuta Hamsuna aizmūža 50.gadadienai veltītā kultūru dialoga “Pa 
aizaugušām takām” orgkomitejas locekle. 
 2001 - Starptautiskās zinātniskās konferences “Māja Baltijas un slāvu 
kultūrās” rīcības komitejas locekle. 
2001 - Norvēăijas neatkarības dienas pasākuma “Viens solis tuvāk Norvēăijai” 
orgkomitejas locekle (DPU, 17. maijs). 
1999./2000. - Sorosa fonda - Latvija programmas “PārmaiĦas izglītībā” 
projekts “Kooperatīvā mācīšanās” - skolu un augstskolu sadarbības modeĜa 
izveide (dalībniece). 
 
DARBĪBA REDKOL ĒĂIJĀS: 
 
2006 – DU Latviešu literatūras un kultūras katedras zinātnisko rakstu krājuma 
“Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” galvenā redaktore. 
Daugavpils, Saule, 2006. 
 2005 - redkolēăijas locekle zinātnisko rakstu krājumam, Komparatīvistikas 
almanaha 1.sēj.             Евгений Шешолин: судьба и твочество.-  
Daugavpils, Saule, 2005. 
2002 – redkolēăijas locekle zinātnisko rakstu krājumam Пространство и 
время в литературе и искусстве. 11, 1 – 2 ч. - Daugavpils, Saule, 2002. 
2001 - DU Humanitārās fakultātes izdevuma “Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis” 
redakcijas kolēăijas locekle  



 
APBALVOJUMI, GRANTI UN STIPENDIJAS: 
 

               2005 – VKKF radoša stipendija zinātniski pētnieciskā darba veikšanai 
Londonā, British Library un angĜu rakstnieku muzejos 2005.gada septembrī. 
2005 – ZiemeĜvalstu Ministru padomes grants projektam „The Establishment 
and Promotion of               Nordic-Baltic-Russian Network in Comparative 
Cultural Studies” 
2005 – DU iekšējā granta vadītāja Nr.05.03 „Zinātniski pētnieciskās tēmas 
ZiemeĜvalstu un Baltijas kultūru dialoga modeĜi izstrāde 
2004 – VKKF grants zinātniskā semināra “O.Vailds, K.Skalbe: dubultportrets”  
realizēšanai DU 
2004 – DU iekšējais grants projekta realizēšanai “Komparatīvistikas tīkla 
izveidošana un aktivizēšana: ZiemeĜi, Baltija, ZiemeĜrietumkrievija” 
sadarbībai starp Daugavpils Universitāti, Joensū Universitāti (Somija), 
Norvēăijas Vestfoldas koledžu, Krievijas ZinātĦu akadēmijas Pēterburgas 
nodaĜu “Puškina māju” un DU Komparatīvistikas institūtu, - projekta vadītāja. 
2004 – KKF grants “Strindberga dienas” rīkošanai Daugavpils Universitātē  
2003 – KKF grants S.Lāgerlēvas 145.dzimšanas dienai un A.Brigaderes 
“Sprīdīša” simtgadei veltītā pasākuma “Lidojumi sapnī un nomodā” r īkošanai 
2002 – Programmas “The Nordic Scholarship Scheme for the Baltic Countries 
and Northwest Russia – Exchange of Civil Servants” grants braucienam uz 
Serderternas koledžu (Stokholma) sadarbības līguma noslēgšanai 
2002 – KKF grants monogrāfijas “Latviešu un norvēău literārie kontakti” 
rakstīšanai 

2002 – KKF radošo braucienu atbalsta stipenija zinātniski pētnieciskā 
darba veikšanai Serdertenas koledžā un Upsalas universitāte (Zviedrija) 
2002 – Hamsuna biedrības (Hamsun Selskapet) stipendija braucienam uz 
konferenci Hamarojā (Norvēăija) 
2001 - Oslo Universitātes Starptautiskās Vasaras skolas (ISS) studiju grants.  
2001 - KKF stipendija zinātniski pētnieciskā darba veikšanai Oslo Nacionālajā 
bibliotēkā 
2001 - KKF stipendija studijām Oslo Universitātes starptautiskajā vasaras 
skolā 
2001 - LZA  Zinātnes padomes doktorantūras grants 
2001 - DU Atzinības raksts par aktīvu zinātnisko darbību un starptautisko 
zinātnisko sakaru sekmēšanu.  
2001 - Else Maria Tschermaks fonda grants zinātniski pētnieciskā darba 
veikšanai Vestfoldas koledžā un K.Hamsuna muzejā Grimstadē, Norvēăijā 
 

PĒTNIECISKAIS DARBS: 
 



 2005.gada septembris – pētnieciskais darbs Londonā, British Library un angĜu 
rakstnieku muzejos. 

 2004.gada oktobris – pētnieciskais darbs Oslo Universitātes bibliotēkā 
2002. gada augusts – pētnieciskais darbs Serderternas koledžā (Zviedrija) 
2001.gada 19.03.-19.04. - zinātniski pētnieciskais darbs Norvēăijā, Vestfoldas 
koledžā, Norvēăijas Nacionālajā bibliotēkā un K.Hamsuna dzīves vietā 
Grimstadē.  
2001.gada aprīlis – zinātniski pētnieciskais darbs Sanktpēterburgā, Krievijas 
Nacionālajā bibliotēkā  
 

DAL ĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS UN SEMINĀROS (Latvijā un 
ārvalstīs) - 57 

 
 

PRASMES UN IEMAĥAS: 
 Latviešu un krievu valoda – pilnā apjomā 
 AngĜu valoda – gandrīz pilnā apjomā 
 Norvēău valoda – pamatlīmenī 
 IemaĦas darbā ar datoru                                
 “B” kategorijas autovadītāja apliecība 
 
 
 
30.05.2006                                                                   Dr.philol., asoc.prof. M.Burima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Maijas Burimas 
PUBLIK ĀCIJU SARAKSTS (52) 

 
 

Hamsun in Latvia: “Latvian Hamsun”. Noor–Esti 100. / Kriitilisi ja võrdlevaid 
tagasivaateid. Tallinna Ülikool, 2006. – 58 – 70.lpp. 
 
Läti hamsunism. / Kriitilisi ja võrdlevaid tagasivaateid. Tallinna Ülikool, 2006. 
– 164. – 165.lpp. 

 
 

Servantesa “Dons Kihots”. CeĜā uz latviešu lasītāju sirdīm. / Humanitāro ZinātĦu 
Vēstnesis N.8. Daugavpils, 2005.- 21.- 36.lpp. 
 

        
DziĜā dvēsele Viktors Eglītis. Recenzija. [Viktors Eglītis. Izlase. Veras Vāveres 
sastādījums, apcere, komentāri. R., Zinātne, 2004]. / Humanitāro ZinātĦu 
Vēstnesis N.8.- Daugavpils, 2005.- 112. – 116.lpp. 

 
 

       Евгений Шешолин в диалоге с Ф.Бардой и О.Вациетисом. Евгений 
Шешолин: судьба и твоpчество. Daugavpils, Saule, 2005. – 159. – 173.lpp. 

 
        Латышский Гамсун. Литературные явления и культурные контексты. 
Санкт–Петербургский Государственный Университет культуры и 
искусствю.- Санкт–Петербург, 2005.- стр.77-86. 

 
 

Dream in the 20th Century Literature (Hamsun – Akuraters – Tuglas). Cultural 
Intertexts. International Scientific Conference. Lithuanian Comparative 
Literature Association, Vilnius Pedagogical University.- Vilnius, 2005. [tēzes] 

 
       Laikmeta smagums O.Vācieša dzejā. // Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. 

Starptautiska zinātniska konference. Referātu krājums. – Rīga, Pils, 2005.- 71. – 
82.lpp. 

 
       Kaukāzs 20.gs.s. latviešu un cittautu literatūrā. // Latvijas Universitātes raksti 

691.sēj. Literatūrzinātne un folkloristika. Salīdzinošā literatūrzinātne 
Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas.- R., Latvijas 
Universitāte, 2005.- 50.- 63.lpp. 



 
Lielveikals kā globalizācijas iezīme M.Fastvoldas romānā “Izmirstoša kā dronti”. 
// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Globalizācija un 
kultūra. Zinātnisko rakstu krājums. VI.- Daugavpils, Saule, 2005.- 240. – 
247.lpp. 

 
Norvēău literatūras tulkojumi Latvijā 2000-2003: tendences un aktualitātes. // 
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 10.- Liepāja, 2005.- 124. 
– 141.lpp. 

 
Kalna semantika Apses romānā “Klosterkalns”. // Literatūra un kultūra: process, 
mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums - V.- Daugavpils, Saule, 
2004.- 207. – 217.lpp. 
 
Luna mūsu logos (Par tendencēm jauno rakstnieku almanahā “Luna” 1. – 7. 
num.).// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko 
rakstu krājums - V.- Daugavpils, Saule, 2004.- 334. – 344.lpp. 
 
Telpas struktūras semantika JāĦa Akuratera stāstā “Kalpa zēna vasara”// Jānis 
Akuraters un skrejošais laiks. Rakstu krājums.- R., Pils, 2004.- 43. – 53.lpp. 
 
Ar Somijas vārdu uz lūpām.  //  Letonica N.9.- 180.lpp. 

 
Jānis Akuraters. Bibliogrāfija. // Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis Nr.4.- 
Daugavpils, Rēzekne 2003.- 19. – 35.lpp. 
 
Žilvins Skačkausks – pirmais Hamsuna tulkotājs no oriăināla lietuviešu valodā. // 
Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis Nr.4.- Daugavpils, Rēzekne 2003.- 123. – 
125.lpp. 
 
Кнут Гамсун о Толстом и Достоевском. // Толстой или Достоевский? 
Философско-эстетические искания в культурах Востока и Запада.- Санкт- 
Петербург, Наука, 2003.- C.176 – 183. 
 
“Lidojumi sapnī un nomodā” Daugavpils Universitātē.// Izglītība un Kultūra 
2003.g. 24. dec. 

 
Elijas Klienes fenomens latviešu tulkošanas kultūrā. // Materiāli par latviešu un 
cittautu kultūru Latvijā.- Rīga, Zinātne, 2003.- 139. – 169.lpp. 
 
Nozīmīgs pētījums salīdzināmajā literatūrzinātnē. // Humanitāro ZinātĦu 
Vēstnesis – 3.- Daugavpils – Rēzekne, 2003.- 124. – 126.lpp. 
 



Hamsuna dienas Hamarojā. // Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis – 3.- Daugavpils – 
Rēzekne, 2003.- 121. – 123.lpp. 

 
K.Hamsuna un J.Akuratera valstisko un nacionālo simpātiju – antipātiju 
programma. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums – 8.- 
Liepāja, 2003.- 16 – 30.lpp.  
         

        Knuts Hamsuns. ZiemeĜu zvaigznājs. – R., Zinātne, 2002.- 282. – 360.lpp. 
 

 “Sudraba laikmeta” latviskā atblāzma. L.Sproăe, V.Vāvere. Latviešu 
modernisma aizsākumi un krievu literatūras “sudraba laikmets”. // Karogs, N. 12, 
2002.- 177. – 184.lpp. 
 

       Man – Nature in Knut Hamsun Novel “Pan”. Knut Hamsun og 1890 – tallet. 10 
foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2002.- Hamsun-Selskapet, Gjøvik, 
2002.- P. 173 – 197.       

 
Kā es braucu ZiemeĜzemi lūkoties. // Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis – 2.- 
Daugavpils – Rēzekne, 2002, 110 – 115.lpp. 

 
“Vai tu gribi būt mūžīgs pumpurs?” A.AkmentiĦš. maigi gari rīti. // Karogs 2002, 
Nr. 11, 174.- 180.lpp.  
 
 Telplaika semantika J.Akuratera dzejoĜu krājumā “ZiemeĜos”. Latvijas 
Universitātes raksti. Valoda un literatūra kultūras apritē. 650.sēj. Rīga, 2002, 212. 
– 225.lpp. 
 
K.Hamsuna un J.Akuratera prozas mākslinieciskā pasaule: sastatāmais 
raksturojums.  Promocijas darba kopsavilkums filoloăijas doktora grāda iegūšanai 
literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē (latviešu, 
angĜu un krievu val.). Daugavpils, 2002, 68.lpp.    
 
K.Гамсун и «сказочная» страна Россия. Славянские чтения II. Даугавпилс–
Резекне, 2002. С.190 –  201. 
 
Lizete Skalbe – ziemeĜu dziesminiece Latvijā. Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis- 1. 
– Daugavpils – Rēzekne, 2002, 43. – 59.lpp. 
 
1905. gada arhivālijas J.Akuratera prozā. AtmiĦa kā kultūras fenomens.     
Starptautiskas zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils, Saule, 2002, 
26. – 32.lpp. 
 



J.Akuratera prozas poētiskā mitoloăija. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 
Rakstu krājums, 7. Liepāja, 2002, 120. – 134.lpp. 

 
Пространственная семантика трилогии К. Гамсуна «Бродяги», «Август», «А 
жизнь идет». Единство и национальное своеобразие в мировом 
литературном процессе LIII Герценовские чтения. Выпуск 5. Санкт-
Петербург,  2001. C.34 – 36.  

 
Mākslinieciskā pasaules aina K. Hamsuna romānā “Pāns” un J. Akuratera stāstā 
“Kalpa zēna vasara”: sastatāmais raksturojums. Letonica , 2001, Nr. 7. 
 
Человек – природа в романе Кнута Гамсуна “Пан” и в рассказе Яниса 
Акуратера “Лето молодого батрака” . Komparatyvistika šiandien: teorija ir 
praktika. Tarptautine moksline konferencija – diskusija. Scientific Conference-
Discusion. Vilnius, 2000, 171. – 176. lpp. 
  
Cilvēka un dabas attiecības K. Hamsuna romānā “Pāns”: mītoloăiskais skatījums. 
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisku rakstu 
krājums III. Daugavpils, Saule, 2001, 53. – 59.lpp. 
 

Mākslinieciskais laiks Knuta Hamsuna romānā “Pāns”. Literatūra un 
kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisku rakstu krājums. III. 
Saule, 2001, 59. – 66.lpp. 

 
Cilvēks, daba, mīts K. Hamsuna romānā “Pāns” un J. Akuratera stāstā “Kalpa 
zēna vasara”. Valoda un literatūra kultūras apritē. Zinātniskie raksti, 638. 
sējums. Rīga, 2001, 65. – 74.lpp. 
 
 Semantēma saule J.Akuratera stāstā “Kalpa zēna vasara”. Semanthema “Sun” in 
J.Akuraters Story “A Summer of a Young Farmhand”. Valoda – 2000. 
Humanitārās fakultātes X Zinātniskie lasījumi. Daugavpils, Saule, 2000, 6. – 
13.lpp. 
 
Māja K. Hamsuna romānā “Loks noslēdzies”. Пространство и время в 
литературе и искусстве. Daugavpils, Saule, 2001, 100. – 106.lpp. 
 
J.Akuratera mākslinieciskās pasaules pamatparadigmu apguves īpatnības. 
Sarbība un kompetence izglītībā. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. 
Jelgava, 2000. 295. – 300.lpp. 
 
 The Characteristics and the Pecularities of New Latvian Writers Value System in 
Transition Period.  Making and Breaking Borders. Nordic Youth Research 
Symposium. Abstracts. Helsinki, 2000, p.25.  



 
Daugavpils dzejnieki uz XXI gadsimta sliekšĦa. Dzejas dienas Daugavpilī un 
Daugavpils rajonā – 2000. Daugavpils, Saule, 2000, 7. – 15.lpp. 
 
American Antology of Stories “Chicken Soup For the Woman’s Soul”. Women’s 
Studies and Gender Research in Baltic and Nordic Countries: Mapping the 
Situation’98. Conference proceedings. Riga, 1999, pp. 138 – 142. 
 
Bērna aizstāvības motīvs latviešu un ziemeĜzemju literatūrā. Daugavpils 
Pedagoăiskās universitātes raksti. II. Latviešu literatūras un kultūras katedras 
konferenču materiāli . Daugavpils, Saule, 1998, 113. – 119.lpp. 
 
Latviešu horeogrāfijas mākslas aizsākumi. Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 
raksti. II. Latviešu literatūras un kultūras katedras konferenču materiāli . 
Daugavpils, Saule, 1998, 119. – 126.lpp. 
 
Sieviešu jautājuma rezonanse ziemeĜvalstu literatūrā Zentas MauriĦas skatījumā. 
Zentai MauriĦai – 100. Eiropa – Latvija: kultūru dialogs. Rīga,  Nordik, 1998. 
 

ZiemeĜvalstu un latviešu literatūras tipoloăija 19.gs. b. – 20.gs.s. Maăistra darbu 
anotācijas, I daĜa. 1994. – 1998. Daugavpils, Saule, 2000, 81.lpp. 

 



 
 

NADEŽDAS  FJODOROVAS   
dzīves un darba gājums  

(curriculum vitae) 
 
I. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS 
 
NADEŽDA  FJODOROVA, personas kods 040955-10239 
                                              dzimusi 1955. gada 4.septembrī,  

    adrese: Vienības ielā 8-14  
                                                            Daugavpilī   LV-5403,  
                                              tālr. 54-24297   
                                              Pārvalda svešvalodas: franču valoda 
 
IZGL ĪTĪBA UN 
ZINĀTNISKIE  
GRĀDI 

Mag. philol 
1992. 

Daugavpils Pedagoăiskas universitātes 
Humanitārā fakultāte 

 Augstāka 
    1978.     

Daugavpils Pedagoăiskais institūts, 
Filoloăijas fakultāte, krievu valodas un 
literatūras skolotājs un vēstures 
skolotājs 

 Vidējā 
1972. 

Daugavpils 4. vidusskola 

 
NODARBOŠANĀS  

 

 
kopš 1994. 

lektore 

 
Daugavpils Universitāte, Humanitārā 
fakultāte, Krievu literatūras un kultūras 
katedra, Vienības ielā 13, LV –5407 

  
asistente  

1985. –1994. 

 
Daugavpils Pedagoăiskais institūts, 
Humanitārā fakultāte, Krievu 
literatūras un kultūras katedra, 
Vienības ielā 13, LV –5407 

 1980.-1985. 
vec. 

laborante 

Daugavpils Pedagoăiskais institūts, 
Filoloăijas fakultāte, Vēstures katedra, 
Vienības ielā 13, LV –5407 

 skolotāja 
1978.-1980. 

Krāslavas rajons, Ezernieku vidusskola  

 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS (skaits)  

Monogrāfijas                                                             -  1 
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos    -  14 
Konferenču tēzes                                                        - 3 

 



  
II.  ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN  PUBLIK ĀCIJAS  (par pēdējiem 6 gadiem) 

 
PUBLIK ĀCIJU SARAKSTS: 

 
1.  Речевая функция в романе Ф.Сологуба «Творимая легенда». // Meninis 

tekstas. Suvokimas. Analize. Interpretacija. Vilnius, 2000. 81.-88. lpp. 
 

2. Дворянский дом в романе Тургенева «Дворянское гнездо» // 
Пространство и время литературе и искусстве. Вып Х. Daugavpils, 2001. 
34.-57. lpp. 

3. Уменьшительно-ласкательные форманты в лирике И. Чиннова. // 
Чинновский сборник. Daugavpils, 2003, (ar līdzautoru F.Fjodorovu).  – 32.-
48.lpp.  

4. “Anno Domini MCMXXI” в системе творчества А.А.Ахматовой. // 
Филологические чтения-2002. Daugavpils, 2003. 66.-82. lpp. 

5. Анна Ахматова: 1922 год. // Русская поэзия: год 1922. Daugavpils, 2003. 
3.-21. lpp.  

6. Лексические модели ранней прозы И.Бунина. // Tekstas: lingvistika ir 
poetika. 12. Šiauliai. 2003. 75.-76. lpp. (tēzes).  

7. Система действий в «семейной хронике» Гарина-Михайловского 
«Детство Темы». // Филологические чтения-2003. Daugavpils, 2004. 88.-
102. lpp.  

8. Текстопорождающая лексическая функция в романе Ф.Сологуба 
„Мелкий бес»// Взаимодействие литератур в мировом литературном 
процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. Материалы 
Х международной научной конференции. Гродно, 2005. Часть 1, с. 318-
324.  

9. Артемий Николаевич Карташев  // «Филологические чтения-2004», 
Daugavpils: „Saule”, 2005. 149-165. lpp.  

10. Городская усадьба в «семейной хронике» Н.Гарина-Михайловского 
(«Детство Темы») // “Славянские чтения IV”. Daugavpils-Rēzekne, 2005. 
169.-181.lpp. 

11. Новеллы-притчи И.Бунина //«Филологические чтения-2005», Daugavpils: 
„Saule”, 2006. 157-164. lpp. 

12. Петербург в романе Н.Гарина-Михайловского «Студенты» //Telpa un 
laiks literatūrā un māksla. 12 sējums: Telpiskie modeli baltu un slāvu kultūrā. 
(Izdevniecībā).  

 



 
 

PIEDAL ĪŠANAS KONFERENCĒS  
 

• Piedalīšanās starptautiskās  zinātniskās konferencēs:  
 

1) VIII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules ainā” Daugavpils, 2000. g. 6.-7. aprīlī 
   Referats: Дом в романе И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» 
2) Starptautiskā konference «Филологический анализ и интерпретация 
художественного текста». ViĜĦa 2000.g. 26.-28. aprīlī. 

Referats: Речевая функция в романе Ф.Сологуба «Творимая легенда».  
3) XI Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Telpiskie modeĜi 
baltu un slāvu kultūrās”. Daugavpils, 2003. g. 12.-14. aprīlī  
  Referāts: Система топосов в «семейной хронике» Н. Гарина-Михайловского 
4) Starptautiskā konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. Liepājas 
Pedagoăijas    akadēmija, 2003.g. 28.02-01.03. 
   Referāts: Пространственные модели в русской художественной прозе начала 
ХХ в.  
5) Starptautiskā konference Текст: лингвистика и поэтика, Lietuvā, ŠauĜu 
Universitātē,  
     2003. g. 13.-14. novembrī  
    Referāts  Лексическая система ранней прозы И. Бунина.  
6)  DU Humanitārās fakultātes XIV zinātniskie lasījumi. 2004.g. 29.- 30.01. 
     Referāts: О жанровой природе «Инженеров» Н. Гарина-Михайловского. 
7) Starptautiskā konference “Baltu un slāvu literārā antropoloăija”. Daugavpils, 
2004. g. 1.-3. aprīlī.   
    Referāts  Артемий Николаевич Карташев 
8) Starptautiskā konference «Современная герменевтика и интерпретация 
художественного текста (лингвистический, литературоведческий и 
дидактический аспекты)», ViĜĦas Pedagoăiskā universitāte, 2004. g. 22.-24. aprīlī 
Referāts: «Иуда Искариот» Леонида Андреева: герменевтические искусы.  
9) „DU Humanitārās fakultātes XV zinātniskie lasījumi”. Новеллы-притчи 
И.Бунина. Starptautiskā konference Daugavpils, 2005.g. 27.-28. janvārī. 
10) Starptautiskā konference „Latgale kā robežsituācijas fenomens”. Модальные 
модификаторы в лирике И.Чиннова. DU,Daugavpils. 2005. g. 21.- 22. oktobrī.  
11)  Starptautiskā konference DU Humanitārās fakultātes XV zinātniskie lasījumi”. 
Daugavpils, 2006.g. 26.-28. janvārī. «Сломанный цветок» в тетралогии Гарина-
Михайловского. 
12) Starptautiskā conference. VII Starpt. konference «Художкственный текст. 
Восприятие. Анализ. Интерпретация». VPU, ViĜĦa 27.-29. aprīlī. Поэтика 
финала в малой прозе Гарина-Михайловского.  



13) Starptautiskā konference “Communication as translation”. DU, 
Komparatīvistikas institūts. 2006. 9.-11.05. Освоение Ибсена: Андрей Белый.  
14) Starptautiskā konference „XI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2006.18.-20.05.  
Модальная функция в малых жанрах Гарина-Михайловского.  
 

• Piedalīšanās cita veida konferencēs un semināros: 
 

1)  Igora Činnova III Zinatniskie lasījumi. Daugavpls Universitāte, 1999.g. 9. 
oktobrī.   

Referāts: Об уменьшительно-ласкательных формантах в лирике 
И.Чиннова.  

2) Zinātniskais seminārs “Krievu dzeja: 1921. gads”. Daugavpls Universitāte, 
1999.g. 3.-4. decembrī   

Referāts: “Anno Domini MCMXXI” в системе творчества А.Ахматовой. 
DPU Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi. 2000.g. 27.-29. janvārī  
    Referāts: Речевые способы сотворения легенды в романе Ф.Сологуба 

«Творимая  
                  легенда» 

3) Zinātniskais seminārs “Krievu dzeja: 1922. gads”. Daugavpls Universitāte, 
2001.g.  

      8. decembrī   
Referāts: А. Ахматова в 1922 году.  

4) DU Humanitārās fakultātes XIII zinātniskie lasījumi. 2003.g. 30.01.-01.02.  
    Referāts: Структура действия в «семейной хронике» Н.Гарина 
Михайловского  
                   «Детство Темы» 

 5) Zinātniskais seminārs “Krievu dzeja: 1923. gads”. Daugavpls Universitāte, 
2003.g. 12.-13.  

     decembrī   
     Referāts: Мария Шкапская в 1923 году. 
 
III. PEDAGO ĂISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 
       
      Vadītie maăistra darbi        -  2 
      Vadītie bakalaura darbi      -  8 
         
DOCĒTIE STUDIJU KURSI:  
 

      Teksta teorija                                      -   2 KP 
Teksta  filoloăiskā analīze                   -  3 KP 

      Literatūras teorija           - 4 KP      -  
      Literatūrzinātnes pamati  -                   -  8 KP 
      Mākslas zinātnes pamati (literatūra)     - 3 KP 
      20. gs. sākuma krievu prozas valoda    - 2 KP 



      1920. g. krievu prozas valoda                - 2 KP 
      1950.-1990.  g. krievu prozas valoda    - 2 KP 
      Krievijas vēsture                                    -2 KP 
      Dabiskā valoda kā kultūras fenomens   - 2 KP 
        

 

KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA  

 
2003. g.  – lekciju kursa lasīšana LU slāvu nodaĜā 
2005. g.  – radošs atvaĜinājums.   

 
IV. ORGANIZ ĀTORISKAIS DARBS 
        
        Studentu zinātniskā literārā pulciĦa vadītāja  
 
 
              __________________________     N. Fjodorova  
 
         2005.30. 05. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

HENRIHA SOMA dz īves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
I. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS  

HENRIHS SOMS   
 100358-10222 

dzimis 1958. gada 10. martā, dzīvo Vienības ielā 5 - 8, LV-5400, Daugavpilī,  
tālr. 54-25177; soms@dau.lv 

  
VALODAS PRASMES  

 latviešu valoda un krievu valoda - pilnā apjomā 
vācu valoda - pamatlīmenī 

  
IZGL ĪTĪBA UN 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 

 

 Dr. vēst. 
 

1993 Disertācija “Rietumeiropas strādnieku kustības 
pieredzes izplatība Latvijā 20. gs. sākumā: 
periodiskā prese un publicistika (1900-1914) 

 aspirantūra 1985-1988 LVU Vēstures un filozofijas fakultāte 
 augstākā 1976-1981 LVU Vēstures un filozofijas fakultāte, 

vēsturnieks, vēstures un padomju tiesību 
pasniedzējs 

 vidējā 1976 PreiĜu rajona Vārkavas vidusskola 
    
DARBA PIEREDZE  
 2003 -  Vēstures 

katedras 
asociētais 
profesors 

Daugavpils Universitāte, Vēstures katedra,  
Vienības iela 13, LV-5407 

 2002 -  Vēstures 
katedras 
vadītājs 

Daugavpils Universitāte, Vēstures katedra,  
Vienības iela 13, LV-5407 

 1993 - docents Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, 
Humanitārā fakultāte, Vēstures katedra,  
Vienības iela 13, LV-5407 

 1993-2001 prodekāns Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, 
Humanitārā fakultāte 

 1993 - 1996 Senāta 
priekšsēdētājs  

Daugavpils Pedagoăiskā universitāte 
 



 1981 - pasniedzējs  Daugavpils Pedagoăiskais institūts (tagad 
universitāte), Vēstures katedra 

 
II. ZIN ĀTNISK Ā DARBĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS (par pēdējiem 6 
gadiem) 
Publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē 
 Raksti recenzētos izdevumos 7 
Soms, H., Ivanovs, A. Austrumlatvijas (Latgales) vēstures īpatnības, to izcelsme un 
pētniecība //Humanities und Social Sciences. Latvia. University of Latvia. 2002, 3 
(36): Regional Identity of Latgale. 5 - 21.p.  
Soms, H., Ivanovs, A. Kultūras un vēstures pieminekĜi Latgales novada vēsturē 
//Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums /Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Sastādītājs 
A.Medveckis. – Liepāja: LiePA, 2002. – 4. laid. – 36. – 42.lpp.  
Soms, H. Albums “Terra Mariana” (1888) Latgales historiogrāfijas skatījumā //DU 
Zinātniskie raksti. XII Zinātniskie lasījumi. Vēstures Sekcija. 6. krājums. – 
Daugavpils: Saule, 2003. – 45. - 50.lpp. 
Soms, H. Kurzeme albumā „Terra Mariana” (1888) //Sabiedrība un kultūra. Rakstu 
krājums /Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Sastādītājs A.Medveckis. – Liepāja: 
LiePA, 2003. – 5. laid. – 64. – 73.lpp.  
Soms, H. Возможности использования компьютера при изучении региональной 
истории (на примере Латгальского региона Латвии) // Образование для 
гражданского общества: качество и эффективность. Часть 2. – Калининград, 
2003. - С. 22-29. 
 
 Raksti zinātniskajos žurnā los un rakstu 

kr ā jumos 
9 

    Soms, H. Starptautiskās asociācijas “History and Computing”(Vēsture un 
datorapstrāde) materiāli vēstures studijās// IX Zinātniskie lasījumu materiāli. 
Vēstures sekcija. 3.krājums. Atbild. red. V.Šalda. – Daugavpils, 2000. – 66.- 68.lpp. 
    Soms, H. Latvieši Daugavpilī 20. gadsimta sākumā// Daugavas raksti. No 
Daugavpils līdz PĜaviĦām. Krājuma sastādītāja un redaktore V.Villeruša. - Rīga, 
2000. – 82.-90. lpp.    
    Soms, H., Ivanovs, A. Izpētes programma “Kompleksā avotu mācība un Latgales 
vēstures datorizētā avotu bāze “Latgales dati””: saturs, metodoloăiskais pamatojums 
un historiogrāfiski komentāri// Acta Latgalica 11. – Daugavpils: Saule, 2001. – 132.-
161.lpp. 
    Soms, H. Latgales pagastu vēstures pētniecība un vēstures informātika// DPU 
Zinātniskie raksti. Humanitārās fakultātes XI Zinātniskie lasījumi. Vēstures Sekcija. 
5. krājums. – Daugavpils: Saule, 2001. – 141. – 145.lpp. 
    Soms, H. Daugavpils (Dinaburga) albumā “Terra Mariana” (1888)// Vēsture: avoti 
un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. 
Vēsture VII. – Daugavpils: Saule, 2004. – 183-188.lpp. 
    Soms, H. Dāvana Romas pāvestam – albums “Terra Mariana” (1888): Daugavpils 



vēstures avots// Daugavpils Universitāte. Humanitāro zinātĦu vēstnesis. – 2004. – 
Nr.5. – 67. – 74.lpp. 
    Soms, H. Reăionālā pieeja vēstures pētniecībā: ieskats Vācijas zinātnieku atziĦās// 
Vēsture: avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko 
lasījumu materiāli. Vēsture VIII. – Daugavpils: Saule, 2004. – 143.-151.lpp.  
    Soms, H. Austrumlatvijas (Latgales) vēstures īpatnības, to izcelsme// Latgales 
mūzikas kultūra vakar un šodien. Zinātnisku rakstu krājums. Sast. I.GrauzdiĦa, 
Ē.Daugulis. Daugavpils: Saule, 2005. – 7. - 14.lpp. 
    Soms, H. Eiropas vēsture un lokālā vēsture albumā “Terra Mariana” (1888. g.) 
//Starptautisko attiecību problēmas: Latvija, Baltija, Eiropa: jubilejas rakstu krājums / 
Profesoram Albertam Varslavānam 75. Latvijas Universitāte. - Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005.  
 
 Populārzin ātniskas publikācijas  2 
    Pētniecība un zinātne 80 gados. Biogrāfisks rādītājs. 1921 - 2001. Sastādītāji 
H.Soms, V.ŠaudiĦa. – Daugavpils: Saule, 2001. – 115 lpp. 
    Soms, H. Baltais bīskaps ar rudzupuėi. Jāzeps Rancāns //Personība un demokrātija. 
Metodisks līdzeklis Latvijas vēsturē. Sast. J.Goldmanis. Rīga, 2005. – 45. – 48.lpp. 
   
 Citas publikācijas  5 
Soms, H. Latgales Pētniecības institūts (teksts un mājas lapa)// 
http://www.dpu.lv/LD/ld.html (1996, papildinājumi) 
Soms, H. Šī diena Latgalē (elektronisks kalendārs// http://www.dpu.lv/LD/diena.html 
(1996, papildinājumi) 
Soms, H. Terra Mariana. Buklets (latv. val., vācu val.). – Daugavpils, 2005  
Soms, H. Terra Mariana. Buklets (vācu val.). – Daugavpils, 2005 
Soms, H. Terra Mariana (mājas lapa)// http://www.terramariana.du.lv  (2006) 
 
Dalība ar referātu starptautiskās konferencēs - 18           
    2001. gada 25.- 26. janvāris, Daugavpils. DU Humanitārās fakultātes XI 
Zinātniskie lasījumi. Referāts “Vēstures informātika jaunumi”. 
    2001. gada 16.-17.oktobris (Fehta, Vācija). Starptautiska zinātniska konference 
“Reăionāla un lokāla vēstures kultūra starptautiskā salīdzinājumā”. Referāts „Die 
Besonderheiten der Geschichte Ostlettlands (Latgales), ihre geschichtliche 
Entstehung (“Latgales vēstures īpatnības”).     
    2002. gada 24. – 25.janvāris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference “DU 
Humanitārās fakultātes Zinātniskie lasījumi”. Referāts “Albums “Terra Mariana” 
(1888) Latgales historiogrāfijas skatījumā”. 
    2002. gada 1. marts, Rēzekne. Starptautiska zinātniska konference “Tradicionālais 
un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā”. Referāts “Albums “Terra Mariana 
(1888)” – Latgales vēstures avots”.  
    2002. gada 5.- 6. aprīlis, Daugavpils. X Starptautiskais seminārs “Telpa un laiks 
literatūrā un mākslā”. Referāts “Latgale albumā “Terra Mariana (1888)””. 



    2002. gada 23.- 24. maijs, Liepāja. 5. Starptautiska konference “Sabiedrība un 
kultūra”. Referāts “Kurzeme albumā “Terra Mariana (1888)”. 
    2002. gada 6.- 7. maijs, Liepāja. 7. Starptautiska konference “Sabiedrība un 
kultūra”. Referāts “Kurzeme albumā “Terra Mariana (1888)”. 
    2003. gada 30.-31.janvāris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference 
„Daugavpils  
Universitātes Humanitārās fakultātes 13. Zinātniskie lasījumi”. Referāts 
“Reăionālistika: pētījuma saturs, īpatnības”. 
    2004. gada 29. – 30. janvāris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference 
„Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 13. Zinātniskie lasījumi”. Referāts 
“Reăionālā pieeja vēstures pētniecībā: Lejassaksijas (Vācija) zinātnieku atziĦas”.  
    2005. gada 28. – 29. janvāris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference 
„Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 14. Zinātniskie lasījumi”. Referāts 
“V ēstures tēli albumā “Terra Mariana”.  
    2005. gada 28. – 29. aprīlis, Liepāja. 8. Starptautiska zinātniska konference 
“Sabiedrība un kultūra”. Referāts “1904. un 1905.g. Latgalē: nacionālā atmoda un 
(vai) revolūcija”. 
    2005. gada 25. – 29. maijs, Novopolocka (Baltkrievija). Starptautiska konference 
“Dvina – Daugavpils’”. Referāts “Vikingu mantojums Daugavpils reăionā: jaunākie 
atklājumi”. 
    2005. gada 19.jūnijs, Daugavpils. Daugavpils Universitātes Mūzikas un Mākslu 
fakultātes zinātniskā konference “Latgales Dziesmu svētki vakar un šodien”. Referāts 
“Latgales vēstures īpatnības 20.gs. 1. pusē”.   
    2005. gada 21. oktobris, Daugavpils. Starptautiska konference “Latgale kā 
robežsituācijas fenomens”. Referāts “No albuma “Terra Mariana” (1888) tapšanas 
vēstures”.  
    2005. gada 26.oktobris, Daugavpils. Konference “Latvijas – Polijas kultūras 
kontakti. Referāts “Marijas Pšezdecka – albuma “Terra Mariana” dāvanas Romas 
pāvestam Leo XIII – izveidošanas iniciatore”.  
    2006. gada 26.-27.janvāris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference 
„Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 15. Zinātniskie lasījumi”. Referāts 
“ Avotu un literatūras piesaiste albuma „Terra Mariana” (1888) veidošanā”.  
    2006. gada 6. – 7. aprīlī, Cēsis. Starptautiska konference „Quo vadis, Cēsis”. 
Referāts „Cēsis pāvestam dāvinātajā albumā „Terra Mariana” (1888.g.)”.  
    2006. gada 27. – 28. aprīlis, Liepāja. 9. Starptautiska zinātniska konference 
“Sabiedrība un kultūra”. Referāts “Albums „Terra Mariana” (1888.g.) latviešu, 
vāciešu un poĜu kultūrā un vēsturē”.  
 
Dalība ar referātu cita veida konferencēs -  4          
     2001. gada 28. - 29. septembris, Daugavpils. Latgales Pētniecības institūta X 
zinātniskā konference. Referāts “Vēstures informātika un Latgales vēstures izpēte”.  
     2002.g. 6. - 8. augusts, Daugavpils Latvijas publisko bibliotēku 8. 
novadpētniecības konference “Bibliotēku un muzeju saikne laiku lokos”. Referāts 



“Tradicionāla un netradicionāla pieeja novada izpētei.” 
     2004.gada 23. aprīlī, PreiĜi. Konference “Kultūras mantojums šodien un tuvākajā 
nākotnē”. Referāts “Kultūras un vēstures pieminekĜi Latgales novada vēsturē”. 
     2005. gada 19. septembris, Rīga. CLIOHnet seminārs. Referāts “Lokālās vēstures 
apguve multikulturālā vidē: mūsdienu Latgales skolu piemērs”. 
 
Pēt ī jumu projektu vad ība atbilstošajā zinātĦu nozarē 
    2005. g. (1., 2. etaps) IZM projekta Letonika apakšprojekta „Latgales 
multikulturālās situācijas izpēte” (Nr. 01- 46/2004 -186) izpildītājs 
    2006. g. DU iekšējais grants „Albuma “Terra Mariana” (1888.g.) zinātniska 
izpēte” (reăistrācijas Nr. 05.13, projekta vadītājs) 
 
III. PEDAGO ĂISKĀ DARBĪBA (par pēdē j iem 6 gadiem) 
Vadītie promocijas darbi  1 
Vadītie maăistra darbi  14 
Vadītie bakalaura darbi  12 
Docētie studiju kursi:   
Bakalaura akadēmisko studiju programma “Vēsture” 
 Jauno un jaunāko laiku vēsture 6 kredītpunkti 
 Latgales vēsture 2 kredītpunkti 
 Latvijas politiskā sistēma 2 kredītpunkti 
 Idejiskie virzieni Rietumeiropā 19.gs 2 kredītpunkti 
 ASV dibināšana 2 kredītpunkti 
 Vīnes starptautisko attiecību sistēma 2 kredītpunkti 
 Latvijas jaunākā prese 2 kredītpunkti 
 Vēsturiskā novadpētniecība 2 kredītpunkti 
 Modernās tehnoloăijas vēstures zinātnē 2 kredītpunkti 
Maăistra akadēmisko studiju programma “Vēsture” 
 Latvijas vēstures problēmas historiogrāfij ā (kopā ar asoc. 

prof. I.Salenieci) 
2 kredītpunkti 

 Reăionālās pieejas teorētiskie aspekti 2 kredītpunkti 
Maăistra akadēmisko studiju programma “Socioloăija” 
 Reăionālā pieeja zinātniskajos pētījumos   2 kredītpunkti 
Kultūras vēstures skolotāja profesionālo studiju programma 
 Vēsturiskā novadpētniecība 2 kredītpunkti 
Izstrādātās studiju programmas 
 Bakalaura akadēmisko studiju programmas “Vēsture” 

reakreditācija sakarā ar pāreju no 4 gadu studijām uz 3 
gadu studijām 

2004 

Kvalifik ācijas celšana 
 Vehta (Vācija) – Vehtas Universitāte  2003.g. aprīlis - 

maijs 
 



IV. ORGANIZATORISKAIS DARBS (par p ēdē j iem 6 gadiem)   
Pētnieciskā centra vadība 
 Latgales Pētniecības institūta direktora vietnieks 

zinātniskajā darbā 
kopš 1991.g. 

 Daugavpils Universitātes Vēstures katedras vadītājs  kopš 2002.g. 
   
Starptautisko un Latvijas konferenču organizācijas komiteju loceklis 
 Latgales Pētniecības institūta zinātnisko konferenču 

„Latgale: vakar, šodien, rīt” organizācijas komitejas 
loceklis 

kopš 1991.g. 

 Latvijas vēstures studentu konferences organizācijas 
komitejas loceklis 

kopš 2004.g. 

   
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas loceklis 
 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas zinātniskās konferences 

“Sabiedrība un kultūra” rakstu redakcijas kolēăijas loceklis 
kopš 2002.g. 

 Humanities und Social Sciences. Latvia. University of 
Latvia. 2002, 3 (36): Regional Identity of Latgale (žurnāla 
numura  redaktors) 

2002 

 Latgales Pētniecības institūta rakstu „Acta Latgalica” 
redakcijas kolēăijas loceklis 

1991 - 2004 

 Latgales Pētniecības institūta rakstu „Acta Latgalica” 
redakcijas kolēăijas atbildīgais redaktors 

kopš 2004.g. 

 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 
Zinātnisko lasījumu Vēstures darba grupas rakstu 
redakcijas kolēăijas atbildīgais redaktors 

2005 

 Latvijas vēstures studentu konferences rakstu redakcijas 
kolēăijas loceklis 

kopš 2004.g. 

   
 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas profesionālo studiju 

programmas „Vēstures un sociālo zinību skolotājs” gala 
pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs 

2004, 2005 

 Rēzeknes Augstskolas akadēmisko studiju programmas 
„V ēstures bakalaurs” gala pārbaudījumu komisijas 
priekšsēdētājs  

2004, 2005 

Piedalīšanās DU koleăiālās institūcijās 
   
 
2006. gada 5. maijā      Henrihs Soms 
 
 
 
 



 
 

Aleksandra Ivanova dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
 

ALEKSANDRS 
IVANOVS 

dzimis 1964.gada 13.janvārī, dzīvo Atmatas ielā 
15 - 31 Daugavpilī, LV-5410, tālr. 5440143 
p.k. 130164-10227 
 

IZGLĪTĪBA UN  
ZINĀTNISKIE 
GRĀDI 

Dr. hist. 
1993 

Promocijas darbs “Padomju nacionālā 
politika un starpnacionālās attiecības 
Baltijā 40.- 80.gadu ārzemju 
historiogrāfij ā angĜu valodā” 
 

 aspirantūra 
1987-1991 

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures 
un filozofijas fakultāte 

 augstākā 
1981-1986 

Maskavas Valsts vēstures arhīvu 
institūts, Vēstures arhīvu fakultāte, 
vēsturnieks - arhivārs 

 vidējā 1981 Daugavpils 9. vidusskola 
 

kopš 
2003.g. 
septembra 
as.profesor
s 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā 
fakultāte, Vēstures katedra. Vienības 
ielā 13. LV-5401 

1996-2003 
docents 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā 
fakultāte, Vēstures katedra 

1996 
lektors 

Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, 
Humanitārā fakultāte, Vēstures katedra 

1987–1991 
vecākais 
laborants 

Daugavpils Pedagoăiskais institūts, 
Politiskās teorijas un vēstures katedra 

DARBA PIEREDZE 

1986–1987 
arhivārs 
 
 

Daugavpils Valsts zonālais arhīvs 

Monogrāfijas  3 
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu 
krājumos 

37 

Konferenču tēzes 11 

ZINĀTNISKĀS 
PUBLIKĀCIJAS (skaits): 

Mācību līdzekĜi  4 



Metodiskie raksti  1 
Recenzijas 
 

 3 
 
 

NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS 
1. Ivanovs A. et al. Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju l īdz 

1945. gadam. Rēzekne, 2003. 11.-50., 69.-102.lpp. 
2. Ivanovs A. “Kompleksa “Moscowitica – Ruthenica” ieviešana zinātnes 

apritē: arheogrāfisks apskats.” Latvijas Arhīvi. 2004, Nr.2: 47-85. 
3. Иванов А.С. “Moscowitica – Ruthenica” в Латвийском 

государственном историческом архиве: история формирования 
комплекса, состав и введение в научный оборот.” Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики. Москва, 2004. №3 (17), сентябрь: 47-54; 
№4 (18), декабрь: 94-106. 

4. Ivanovs A. “Sovietization of Latvian Historiography 1944 – 1959: 
Overview.” In: The Hidden and Forbidden History of Latvia under 
Soviet and Nazi Occupations 1940 – 1991. Rīga, 2005. Pp. 256-270, 
349-356. 

5. Ivanovs A. & A. Varfolomeyev. “Editing and Exploratory Analysis of 
Medieval Documents by means of XML Technologies: The Case of the 
Documentary Source Complex Moscowitica – Ruthenica.” In: 
Humanities, Computers and Cultural Heritage. Amsterdam, 2005. Pp. 
155-160. 

6. Ivanovs, A. “Okupācijas varu maiĦa Latvijā 1940. – 1945. gadā Latvijas 
historiogrāfij ā.” Grām.: Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados: 
Latvijas Vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi. Rīga, 2005. 11.-
72.lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 16. sēj.). 

 
AKADĒMISKI
E KURSI: 

Politikas socioloăija. Ievads politikas zinātnē. Elitisma 
socioloăija. 19.-20.gs. historiogrāfija. Ievads 
historiogrāfij ā. Avotu mācība. Arhīvistikas pamati. 
Vēstures metodoloăijas. Reăionālisma problēma vēstures 
izpētē. Ievads specialitātē. Zinātniskā darba pamati.  

 
Kvalifik ācijas 
celšana: 

 
2005. gada 30. oktobris – 16. novembris lekciju lasīšana 
un pētniecības darba veikšana Fehtas Universitātē 
(Vācija) 



 
Citas 
aktivitātes: 

 
- DU žurnāla “Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis” 

redkolēăijas biedrs; 
- DU žurnāla “Sociālo ZinātĦu Vestnesis” redaktors; 
- Starptautiskās asociācijas “Association for History 

& Computing” biedrs. 
 

 
 
 
 
 
 
2006.g. 24. februārī 

Aleksandrs Ivanovs 
 
 
 
 
 
 



 
 

CURRICULUM VITAE 
 
INTA VINGRE    personas kods - 240776-10242, dzimusi 1976.                  

gada 24. jūlij ā, dzīvo Kandavas 
ielā 23 - 26, Daugavpilī, LV - 54001,  
tālr. 54-28585 
Brīvi pārvaldu latviešu, krievu un vācu valodas,  
angĜu valodu - sarunvalodas līmenī. 
Maă. fil., Vācu filoloăijas katedras asistente 

 
 
IZGLĪTĪBA                
 
Kopš 2003 studijas doktorantūrā Daugavpils Universitāte, Humanitārā 

fakultāte, Vispārīgās valodniecības nozare             
 
1999 – 2002 maăistrantūra  Daugavpils Universitāte, Humanitārā 
fakultāte, 

Vācu valodas filoloăija 
 
1994 – 1999 bakalaura studijas Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, 

Humanitārā fakultāte, Vācu valodas filoloăija 
 
1994  vidējā   beidzu Daugavpils 1. vidusskolu  
 
 
DARBA PIEREDZE   
 
no 2004.g.  
novembra    DU Humanitārās fakultātes Vācu filoloăijas  
     katedras asistente 
 
no 1999    DU Vācu valodas katedras asistente 
 
1998 – 1999    Daugavpils 12. vidusskola - angĜu un vācu  

valodas skolotāja 
 

 



NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS 
 
1. Wortbildungsmittel zum Ausdruck der negativen Modalität. DPU Hmanitārās 
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Ceturtais starpreăionālais seminārs dzimtes un kultūras studijās “Women in 
Literature and Arts – Ten Years After the Changes”, Budapešta, 1999.g.oktobris-
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Helsinku Universitātē, 1998.g. marts-aprīlis.  
 
Nolasītas lekcijas starptautiskā Baltijas – ZiemeĜvalstu vasaras skolā Jūrmalā, 
1999.g. 24.-29.augustā. Lekciju tēma: “Feminism in Relation to Psychoanalysis”. 
 
ORGANIZATORISKAIS DARBS: 
 
Programmas komitejas locekle starptautiskās zinātniskās konferencēs “AtmiĦa 
kultūrvēsturiskā kontekstā” (Daugavpils, 2001.g. 10.-11.maijs) un “Emigrācija un 
kultūra” (Daugavpils, 2002.g. 14.-15.novembris). 
 
Rīcības komitejas locekle Daugavpils Universitātes XIII Zinātniskajos lasījumos 
(Daugavpils, 2003.g. 30.-31.janvāris). 
 
DU Humanitārās fakultātes Domes sekretāre 2003.-2005.g. 
 
Sadarbība ar akadēmiskām un profesionālām organizācijām:  
Dzimtes studiju centru Latvijas Universitātē. 
 
 
2006.gada 1. junijā 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.KuzĦecova dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

I. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS 
 
Vārds, uzvārds: ANATOLIJS KUZĥECOVS 
Personas kods: 010451-10233 
Dzimšanas gads: 1951. gadā 1. aprīlī. 
Adrese: LV-5417, Daugavpils,18.Novembra 164-39, tālr.:  54-52516; e-mail: 

volda@dau.lv; kuznec@dau.lv 
Pārvalda svešvalodas: krievu, latviešu, poĜu, angĜu 
Izglītība: vidējā –1968. g., Kuibiševas (Samāras) 123. vidusskola, Krievija; 

augstākā –1968.-1973. g., M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes 
Filoloăijas fakultāte, filologs, krievu valodas un literatūras skolotājs 

aspirantūra –1977.-1980. g., M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes 
Filoloăijas fakultāte, specialitāte “Krievu valoda” 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Filoloăijas zinātĦu kandidāts – 1984, M. Lomonosova Maskavas Valsts 

universitāte 
 LR filolo ăijas doktors – 1992, nostrificēts DPU Promocijas padomē 

Daugavpils Universitātes asociētais profesors valodniecības nozares slāvu 
valodniecības apakšnozarē – Latvijas Universitātes Valodniecības 
zinātĦu nozares profesoru padomes 2003.g. 26. jūnija lēmums Nr.43/34-
7-19 

Nodarbošanās: mūsdienu krievu valoda, krievu valodas vēsture 
 
II. ZIN ĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS 
 
LZP un citu valstu finansēto pētījumu projektu, programmu dal ībnieks vai 
vadītājs: 

2001.-2003. g. –  Krievijas ZinātĦu Akadēmijas Krievu valodas institūta 
projekts № 00-04-00313a “Senkrievu valodas vēsturiskā gramatika” – 
dalībnieks 

2004.-2006. g. – Kultūrkapitālfonds – Latvijas valsts arhīva “Moscowitica-
Ruthenica” fonds – izpildītājs. 

 
Starptautisko pētījumu projektu dal ībnieks vai vadītājs: 

1999.-2002. g. – starptautiskais rusistu seminārs “Diasporas valodas 
problēmas” (Tartu – Tallina – Rīga – Daugavpils – VilĦa;) – dalībnieks 

 
L īgumdarbu darbinieks vai vadītājs: 



2000.-2001. g. –Apgāds “Zvaigzne ABC”, “Krievu valoda”, m ācību 
grāmata 7. klasei – vadītājs 

 
Latvijas vai starptautisko projektu un programmu ekspertu padomju, komisiju 
loceklis: 

2001. g. 23. jūnij ā – promocijas darba recenzents: Vi ĜĦas Universitāte – 
Nadiežda Morozova “Lietuvos didžiosios kunigaikštyst÷s metraščių 
kalbos ir tekstologijos problemos: Bychovco kronika”. 

2001. g. 3. jūlij ā – promocijas darba recenzents: Latvijas Universitāte – Irīna 
Dimante “Adverbu transpozīcija un evolūcija”. 

2002. g. 26. martā – kandidāta disertācijas recenzents: M. Lomonosova 
Maskavas Valsts universitāte, Filoloăijas fak-te – Валентина 
Закревская “Употребление приставочных глаголов совершенного и 
несовершенного видов в диалектной речи (на материале 
архангельских народных говоров)”. 

2003. g. 7. aprīlī – promocijas darba recenzents: Vilniaus Pedagoginis 
universitetas – Svetlana Vlasova “Paprastieji ir įvardžiuotiniai 
būdvardžiai kaip apibr÷žtumo kategorijos raiškos priemon÷ XII-XIII a. 
Uspenskij-kodekse”. 

 
Publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē: 
– raksti 
1. Кузнецов А. М. Перспективы русского языка в Латвии // Valoda-1998. 
Humanitārās fakultātes VIII zinātniskie lasījumi. Valoda, teksta un kultūra. 
Metodika. – Daugavpils: DPU. – 1999. – lpp. 94-100. 
2. Кузнецов А. М. Функции и значение количественных местоимений в 
древнерусском книжном языке XI-XIV вв. // Тартуский университет. Кафедра 
русского языка. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. 
Новая серия. II. Прагматический аспект исследования языка. – Tartu: Tartu 
Ülikooli, Kirjastus. – 1999. – 133.-150. lpp. 
3. Кузнецов А. М. Предикативность полного прилагательного в конструкциях с 
глаголом быть // Valoda-1999. Humanitārās fakultātes IX zinātniskie lasījumi. 
Leksikoloăija, fonētika, gramatika.  – Daugavpils: DPU. – 1999.  – 54.-65. lpp. 
4. Иванов А. С. , Кузнецов А. М. Динабург в документах времен царя Алексея 
Михайловича // Двинская старина. Выпуск № 1. Динабург, Двинск, Даугавпилс 
в истории, культуре, литературе. – Даугавпилс: Центр русской культуры (Дом 
Каллистратова). – 1999. – 9.-46. lpp. 
5. Кузнецов А. М. Глаголица: между греческим и латинским // Российская 
Академия Наук. Отделение литературы и языка. Вопросы языкознания, 2000, 
№ 1. – Москва: Наука. – lpp. 111-120. 
6. Кузнецов А. М. Усвоение церковнославянских именных и членных форм 
согласуемых слов русскими книжниками XI-XII вв. // Функции и 
взаимодействие языклвых единиц в тексте. Материалы девятого осеннего 



семинара. Арбавере, 11-13 октября 1997. – Таллинн: TPÜ, Kirjastus. – 2000. – 
95.-104. lpp. 
7. Кузнецов А. М. Перспективы русского языка в Латвии // Тартуский 
университет. Кафедра русского языка. Труды по русской и славянской 
филологии. Лингвистика. Новая серия. III. Язык диаспоры: проблемы и 
перспективы. – Tartu Ülikooli: Kirjastus. – 2000. – 77.-83. lpp. 
8. Кузнецов А. М. Усвоение церковнославянских именных и членных форм 
согласуемых слов русскими книжниками XI-XII вв. // Vilniaus universitetas 
Kauno Humanitarinis fakultetas. Paradigmatika, sintagmatika ir kalbos funkcijos. 
Tarptautin÷s mokslin÷s konferencijos pranešimu medžiaga. – Kaunas. – 2000. – 73.-
76. lpp. 
9. Кузнецов А. М. Прономинализация глаголов в русском языке // Valoda-2000. 
Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi. Fonētika, gramatika, leksikoloăija. – 
Daugavpils: DPU. – 2000.  – 137.-143. lpp. 
10. Кузнецов А. М. Согласуемые и управляющие формы количественных 
местоимений в древнерусском книжном языке XI-XIV вв. // Языковая система 
и ее развитие во времени и пространстве. Сборник научных статей к 80-летию 
профессора Клавдии Васильевны Горшковой. – Москва: Изд-во Московского 
ун-та. – 2001. – 118-130. lpp. 
11. Кузнецов А. М. Прилагательное í2öü: синтагматика и парадигматика // 
Древние языки в системе университетского образования. Исследование и 
преподавание. – Москва: Изд-во Московского ун-та. – 2001. – 169-177. lpp. 
12. Кузнецов А. М. Происхождение фразеологизма БЛУДНЫЙ СЫН в 
языках Европы // Valoda-2001. Humanitārās fakultates XI zinātniskie lasījumi. – 
Daugavpils: DPU. – 2001.  – 137.-143. lpp. 
13. Aleksandrs Ivanovs, Anatolijs KuzĦecovs. Krievijas Valsts seno aktu arhīva 
dokuments par Dinaburgu cara Alekseja Mihailoviča varā (1665) // Latvijas Arhīvi. 
Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ăenerāldirekcija, Latvijas Valsts vēstures arhīvs. 2001, 
№ 3. – 27-44. lpp. 
14. Kuznecov, Anatolij Mixailovič. La glagolite et les alphabets des langues 
sacrées // Slavica occitania. Numéro 12: Alphabets slaves et interculturalité. Edité 
per Jean Breuillard et Roger Comtet. – Toulouse: Departement de Slavistique de 
l’Université de Toulouse-le Mirail. – 2001. – p. 247-266. 
15. Кузнецов А. М., Королева Е. Е. Учебник нового типа по синтаксису 
русского языка // Тартуский университет. Кафедра русского языка. Труды по 
русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. VI. Проблемы 
языка диаспоры. – Tartu Ülikooli: Kirjastus. – 2002. – 145.-152. lpp. 
16. Кузнецов А. М. К вопросу о происхождении разрядов прилагательных // 
Daugavpils Universitāte. Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis, 2002, № 1. – 80-87 lpp. 
17. Иванов А. С., Кузнецов А. М. Динабург в начальный период Первой 
Северной войны (1655-1656) // Даугавпилсский центр русской культуры, 
Даугавпилсский университет. Славянские чтения. II. – Даугавпилс–Резекне: 
Изд-во Латгальского культурного центра. – 2002. – с. 222-236. 



18. Кузнецов А. М. Инновации в парагигме членных прилагательных по 
данным древнерусской письменности XI века // Russian Linguistics. International 
Journal for the Study of the Russian Language. Volume 26. No. 3, 2002. Editors: R. 
Comtet, W. Lehfeldt and J. Schaeken. Kluwer Academic Publishers. – Dordrecht, 
Boston, London. – 311.-326. lpp. 
19. Кузнецов А. М. Происхождение  фразеологизма собака на сене // Valoda-
2002. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Humanitārās fakultātes XII zinātniskie 
lasījumi. 1. daĜa. – Daugavpils: DU “Saule”. – 2002. – 143-148 lpp. 
20. Кузнецов А. М. Залог и ересь (об одной форме в «Написании о правой 
вере» Константина-Философа) // Тартуский университет. Кафедра русского 
языка. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. 
VII. Языковые функции: семантика, синтактика, прагматика. – Tartu Ülikooli: 
Kirjastus. – 2003. – 99.-106. lpp. 
21. Кузнецов А. М. Взаимодействие адъективного и местоименного 
склонений в древнерусской письменности ХI века // Русистика на пороге ХХI 
века: проблемы и перспективы. Материалы международной научной 
конференции (Москва, 8-10 июня 2002 г.) / Сост. Н. К. Онипенко. – Москва. 
2003. – С. 314-315. 
22. Кузнецов А. М. Унификация склонения прилагательных по членному 
типу (косвенные падежи мн. и дв. числа и ТП ед. ч.) // Valoda–2003. Valoda 
dažādu kultūru kontekstā. Humanitārās fakultātes XIII zinātniskie lasījumi. – 
Daugavpils: DU “Saule”. – 2003. – 324.–329. lpp. 
23. Кузнецов А. М. Членные формы единственного числа прилагательных в 
XI–XII вв. // II Международные Бодуэновские чтения. Казанская 
лингвистическая школа: традиции и современность. (Казань, 11–13 декабря 
2003 года). Труды и материалы. Том 2. – Казань: КГУ. – 2003. – 78.–80. lpp. 
24. Кузнецов А. М. О первоначальном значении членных форм 
прилагательных // Daugavpils universitāte. Humanitāro zinātĦu vēstnesis. 2003. N. 
4. – 52.–61. lpp. 
25. Кузнецов А. М. Утрата рода прилагательными в древнерусском языке // 
Русский язык: исторические судьбы и современность. II Международный 
конгресс исследователей русского языка. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
филологический фак-т. 18–21 марта 2004 года. Труды и материалы. Сост. М. Л. 
Ремнева, О. В. Дедова, А. А. Поликарпов. – Москва: Изд-во МГУ. – 2004. – 58. 
lpp. 
26. Кузнецов А. М. Утрата форм среднего рода множественного числа 
прилагательных в древнерусском языке // Русская и сопоставительная 
филология: состояние и перспективы. Международная конференция, 
посвященная 200-летию Казанского университета. (Казань, 4–6 октября 2004 
года). – Казань. – 2004. – 186.–187. lpp. 
27. Кузнецов А. М., Королева Е. Е. Новый подход к изучению синтаксиса в 
школе // Международное образование: итоги и перспективы. Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летнему 



юбилею Центра международного образования МГУ им. М. В. Ломоносова. 22–
24 ноября 2004 года. Том 2. – Москва. – 2004. – 145.–149. lpp. 
28. Кузнецов А. М. Утрата среднего рода в плюральной парадигме 
прилагательных древнерусского языка // Valoda–2005. Valoda dažādu kultūru 
kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XV. – Daugavpils: DU “Saule”. – 2005. – 
279.–285. lpp. 
29. Кузнецов А. М. Исправления в списке А смоленского договора 1229 г. // 
Albaruthenica, Rossica, Polonica. VII мiжнародная навуковая канферэнцыя 
«Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, лiтаратуразнаўства, 
культуралогiя». Зборнiк навуковых артыкулаў. – Вiцебск: ВДУ iмя П. М. 
Машэрава. – 2006. – 75.–78. lpp. 
30. Кузнецов А. М. Соотношение списков А и Е Торгового договора 
Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г. // Кирилло-Мефодиевские 
чтения. I (Даугавпилсский центр русской культуры – Дом Каллистратова). – 
Даугавпилс. – 2006. – 16.–32. lpp. 
 
– monogrāfijas 
 1. Aleksandrs Ivanovs, Anatolijs KuzĦecovs. Dinaburga Krievijas Valsts seno 
aktu arhīva dokumentos (1656-1666). Александр Иванов, Анатолий Кузнецов. 
Динабург в документах Российского государственного архива древних актов 
(1656-1666). 1 daĜa. – Daugavpils: DPU. – 2002.  – 200 lpp. 
 2. Aleksandrs Ivanovs, Anatolijs KuzĦecovs. Dinaburga Krievijas Valsts seno 
aktu arhīva dokumentos (1656-1666). Александр Иванов, Анатолий Кузнецов. 
Динабург в документах Российского государственного архива древних актов 
(1656-1666). 2 daĜa. – Daugavpils: DPU. – 2002.  – 200 lpp. 
[Skat. recenziju: Ēriks Jēkabsons. 16. gadsimta Dinaburgas vēstures avotu izdevums. 
// Latvijas Arhīvi. – Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ăenerāldirekcija, Latvijas Valsts 
vēstures arhīvs. – 2003, № 3. – 157.-159. lpp.] 
 3. Кузнецов А. М., Иорданиди С. И., Крысько В. Б. Имя прилагательное 
(Историческая грамматика древнерусского языка / Под ред. В. Б. Крысько. Т. 
III). – Москва: Азбуковник. – 2006 (iespiešanā). 
 
 
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 
– konferences 
1. Кузнецов А. М. Глаголица: между греческим и латинским // Humanitārās 
fakultātes IX zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DPU, 1999. 
2. Иванов А. С. , Кузнецов А. М. Динабург в документах времен царя Алексея 
Михайловича // Славянские чтения. Даугавпилс: Даугавпилсский пед. 
университет, Центр русской культуры (Дом Каллистратова), май 1999. 
3. Кузнецов А. М. Грамматика количественных местоимений в древнерусском 
книжном языке XI-XIV вв. // Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 
Филологический факультет. Международная конференция "Древние языки в 



системе университетского образования: их исследование и преподавание". 26-
28 января 2000 г. 
4. Кузнецов А. М. Прилагательное í2öü: синтагматика и парадигматика // 
Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DPU. 2000. 
5. Кузнецов А. М. Усвоение церковнославянских именных и членных форм 
согласуемых слов русскими книжниками XI-XII вв. // Vilniaus universitetas 
Kauno Humanitarinis fakultetas. Paradigmatika, sintagmatika ir kalbos funkcijos. 
Tarptautin÷ mokslin÷ konferencijа. Kaunas. 2000. 
6. Кузнецов А. М. Субстантивные функции прилагательных в древней 
славянской письменности  // Русский язык: исторические судьбы и 
современность. Международный конгресс исследователей русского языка. 
Москва, филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. 13-16 марта 
2001 года.  
7. Кузнецов А. М. Происхождение фразеологизма БЛУДНЫЙ СЫН в языках 
Европы // Humanitārās fakultātes XI zinātniskie lasājumi. Daugavpils: DPU. 2001.  
8. Кузнецов А. М. Инновации во флексиях прилагательных по данным 
древнерусской письменности XI-XII веков // Международная конференция 
«Новое в палеорусистике», 16-17 ноября 2001 года. Georg-August-Universität 
Göttingen, Seminar für Slavische Philologie. 
9. Кузнецов А. М. Формы косвенных падежей полных прилагательных в XI 
веке // Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова. Аванесовские чтения. Международная научная 
конференция 14-15 февраля  2002 г. Москва. 
10. Кузнецов А. М., Королева Е. Е. Учебник нового типа по синтаксису 
русского языка // Тартуский университет. Кафедра русского языка. 
Конференция «Проблемы языка диаспоры». Tartu, 2002. 
11. Иванов А. С., Кузнецов А. М. Динабург в начальный период Первой 
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11.  Г.Сырица Концепт нечто в системе языка и текста  // Acta albaruthenica, rossica, 
polonica. VII мiжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуска-руска-польскае 
супастаўляльнае мовазнаўства, литаратуразнаўства, культуралогия”: Зборнiк 
навуковых артыкулаў / Пад агульнай рэд. Г.М.Мезенка.- Вiцебск: Выдавецтва УА 
„ВДУ iмя П.М.Машэрава“,  2006, 276 – 278 lpp.  

12.  Г.Сырица К проблеме перевода художественного концепта: концепт дом // 
Взаимодействие языков и языковых единиц. – Tartu (iesniegts publicēšanai) 

13.  Г.Сырица Концепт джентьмен в авторской картине мира  // Словоупотребление и 
стиль писателя. Санкт-Петербург (iesniegts publicēšanai) 

14.  Г.Сырица Библейские интертекстемы в оригинале и переводе. – Daugavpils (iesniegts 
publicēšanai) 

15.  Г.Сырица Сильные позиции текста в аспекте переводческих трансформаций. Rīga 
(iesniegts publicēšanai) 

 
 

mācību līdzekĜi 
1. Г.Сырица Аршином общим не измерить… Словарь-комментарий архаичной лексики       
в художественных произведениях 19 века. Mācību līdzeklis.- Daugavpils, Saule, 2003, 260 
lpp.  
2. Г.Сырица  От текста к слову. Mācību līdzeklis.- Daugavpils: Saule, 2005, 295 lpp. 
3. Г.Сырица Филологический анализ художественного текста. Учебное   пособие.  - М.: 
Флинта: Наука, 2005, 344 lpp. 



 
monogrāfijas 

        Поэтика портрета в романах Ф.Достоевского  (iesniegts publicēšanai)  400 lpp. 
 

konferenču tēzes 
1.Г.Сырица Роль текстовой доминанты в авторской концепции художественного 

мира // Šiauliu universitetas Humanitarinis fakultetas, Tekstas kaip pasaulio atspindys, 
Tarptautines konferencijos tezes.- Šiauliai 2000, 99. – 101. lpp.; 
2.Г.Сырица Лингвокультурологический аспект семантики слов с внутренней формой // 
Tarptautines konferencijos “Pasaulio vaizdas kalboje” Programa ir pranešimu santraukos.- 
Šiauliai 2004, 69. – 70. lpp. 
3.Г.Сырица Лингвокультурологическое описание лексики цветообозначений: лексема 
бурый // Tekstas lingvistika ir poetika 14 Mokslines konferencijos tezes.- Šiauliai 2005, 38. - 
39. lpp. 

 
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās   zinātniskās konferencēs  

1. Tarptautines mokslines konferencijos “Tekstas kaip pasaulio atspindys”, 2000. 
gada 9.- 10. decembris, Šiauliai.  

2. Starptautiskā konference “Teksts. Diskurss. Komunikācija. Lingvistiskā 
didaktika”, 2000. gada 27.-29. janvāris, Daugavpils. 

3. Tarptautines mokslines konferencijos «Pasaulio vaizdas kalboje» 2002. gada 
19.-20.septembris, Šiauliai.  

4. Starptautisks zinātnisks seminārs “Slavistikas tradīcijas Baltijā”, 2003.gada 12. – 
13. decembris, Rīga.  

5. Starptautiskā konference «Valoda dažādu kultūru kontekstā”, 2004. gada 29.-30. 
janvāris, Daugavpils. 

6. Tarptautines mokslines konferencijos “Tekstas: Lingvistika ir poetika”, 2003. 
gada 13. – 14. novembris, Šiauliai.  

7. Tarptautines koferencijos “Pasaulio vaizdas kalboje” 2004. gada 7. –8. oktobris, 
Šiauliai. 

8. Starptautiskā zinātniskā konference “Tulkojums kā kultūru dialogs” 2004. gada  
2.-3. decembris, Daugavpils. 

9. Tarptautines mokslines konferencijos “Tekstas: Lingvistika ir poetika 14”, 2005. 
gada 17. novembris, Šiauliai, Lietuva.  

10. Starptautiskā zinātniskā konference «Взаимодействие языков и языковых 
единиц», 2005. gada 23. – 25. augusts, Tartu, Estonija. 

11. Starptautiskā zinātniskā konference Acta albaruthenica, rossica, polonica. VII 
мiжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуска-руска-польскае 
супастаўляльнае мовазнаўства, литаратуразнаўства, культуралогия”, 2006. 
gada 25. – 27.aprīĜis, Vitebskа, Baltkrievija. 

 



Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs 
1. 2000. g.. Х DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, Teksts. Diskurss. Komunikācija. 

Lingvistiskā didaktika, Daugavpils;  
2. 2001. g.. ХI DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi,  Valodas lingvistiskie aspekti. 

Lingvistiskas didaktika, Daugavpils;  
3. 2002. g.. ХII DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, «Valoda dažādu kultūru 

kontekstā”, Daugavpils; 
4. 2003. g.. ХIII DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, «Valoda dažādu kultūru 

kontekstā”, Daugavpils; 
5. 2004. g.. ХIV DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, «Valoda dažādu kultūru 

kontekstā”,  Daugavpils. 
6. 2005. g.. ХV DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, «Valoda dažādu kultūru 

kontekstā”, Daugavpils. 
7. 2006. g.. ХVI DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, «Valoda dažādu kultūru 

kontekstā”, Daugavpils. 
L īgumdarbi 

2004.–2005.g. - mācību grāmatu apgāds “Flinta” Maskava, Krievija: “Филологический анализ 
художественного текста“.  Mācību līdzeklis, - izpildītāja 

Projekti 
2004.g. Tulkojums kā kultūru dialogs.  Struktūrvienība “Komparatīvistikas institūts” 

(projekta vadītāja Dr. philol., asoc.prof. S.Murāne) - dalībniece 
Programmas 

Tālākizglītības studiju programmas “Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs” 
(programmas vadītāja Dr. ped., doc. N.Trofimova) – dalībniece 

 2000.g. 21.decembrī – kandidāta disertācijas recenzente: Tatjana Stoikova «Речь  персонажа в 
художественной системе произведения (роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»)” 
Sanktpēterburgas universitātes Filoloăijas fakultāte  
 2005.g. promocijas darba (A.OrešĦikova «Национально-специфичные     концепты в 
сопоставительном аспекте») vadīšana. 
 

PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 
Vadītie promocijas darbi 1 darbs 
Vadītie maăistra darbi : 8 darbi 
Vadītie bakalaura darbi: 7 darbi 
Docētie studiju kursi : 
Bakalauru studiju programma: MKLV leksikoloăija (4KP), ievads teksta teorijā (2KP), 

praktiskā retorika (4KP), teksta rediăēšana (4KP), vārds un frazeoloăisms estētiskajā aspektā 
(2KP), leksikoloăijas aktuālās problēmas (2KP), daiĜliteratūras teksta lingvistiskā analīze (4KP), 
daiĜliteratūras teksta lingvistiskais komentārs (2KP), lingvopoētika (2KP), teksta lingvistika  
(2KP) 

Maăistru studiju programma : Teksta teorija (4KP), leksiskās semantikas problēmas 
(2KP),  konteksta semantika (2KP), daiĜliteratūras tekstu sastatāmā analīze (2KP),  teksta 



analīzes metodoloăija (2KP), sastatāmā semasioloăija (2KP), sastatāmā lingvokulturoloăija 
(2KP), ievads kognitīvajā lingvistikā (2KP) 

Doktora studiju programma:  DaiĜliteratūras  tekstu sastatāmās analīzes principi  (4KP) 
Izstrādātie studiju kursi: 

Bakalauru studiju programma - MKLV leksikoloăija, ievads teksta teorijā, teksta 
lingvistika, teksta rediăēšana, frazeoloăija, frazeoloăija latviešu skolā, leksikogrāfija, 
leksikoloăijas  aktuālās problēmas, vārds un frazeoloăisms estētiskā aspektā, praktiskā retorika, 
daiĜliteratūras teksta lingvistiskā analīze, daiĜliteratūras teksta lingvistiskais komentārs, 
lingvopoētika, teksta lingvistiskā analīze.  

Maăistru studiju programma : teksta teorija, leksiskās semantikas problēmas, konteksta 
semantika, daiĜliteratūras tekstu sastatāmā analīze, teksta analīzes metodoloăija, krievu 
frazeoloăija, lingvokulturoloăija, sastatāmā semasioloăija, sastatāmā lingvokulturoloăija, ievads 
kognitīvajā lingvistikā.           Sagatavotie mācību līdzekĜi: 

2003.g. Г.Сырица Аршином общим не измерить… Словарь-комментарий архаичной 
лексики в художественных произведениях 19 века. Mācību līdzeklis.- Daugavpils, Saule, 
2003, 260 lpp.   

2005.g.  Г.Сырица От текста к слову. Mācību līdzeklis.- Daugavpils, Saule, 2005, 296 lpp.   
      2005.g.  Г.Сырица Филологический анализ художественного текста. Учебное     
пособие.  - М.: Флинта: Наука, 2005, 344 lpp. 

 
Lekcijas skolās, ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs: 

1999.g. “DaiĜliteratūras teksta lingvistiskā analīze” (8 stundas) – skolotāju profesionālās 
pilnveides kursi   Rēzeknē 

2000. g. “DaiĜliteratūras teksta lingvistiskā analīze”,  “Leksikoloăijas  aktuālās 
problēmas”(16 stundas)  – skolotāju profesionālās pilnveides kursi  Krāslavā 

2002. g. “ DaiĜliteratūras teksta lingvistiskā analīze”,   “Leksikoloăijas  aktuālās problēmas” 
(10 stundas) – skolotāju profesionālās pilnveides kursi  Daugavpilī 

2004. g. “DaiĜliteratūras teksta lingvistiskā analīze”, “Teksta teorija”(8 stundas) – skolotāju 
profesionālās pilnveides kursi Ludzā 

2005. g. “DaiĜliteratūras teksta lingvistiskā analīze”, “Pedagoăiskās retorikas pamati”, 
“Retorika un runas kultūra”, “DaiĜliteratūras teksta sastatāmā analīze”(14 stundas) – skolotāju 
profesionālās pilnveides kursi Krievu valoda kā svešvaloda Daugavpilī 

2005. g. Leksikoloăija (14 stundas) - skolotāju profesionālās pilnveides kursi “Mūsdienu 
krievu valodas mācīšanas aktualitātes” (B1) 

2006. g. “DaiĜliteratūras teksta lingvistiskā analīze”, “Pedagoăiskās retorikas pamati”, 
“Retorika un runas kultūra”,  “SaziĦas process kā komunikatīvās kompetences attīstīšanas 
avots”, “DaiĜliteratūras teksta sastatāmā analīze”(14 stundas) - skolotāju profesionālās 
pilnveides kursi “Mūsdienu krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas aktualitātes” (B2) 

ORGANIZATORISKAIS DARBS 
zinātnisko un metodisko darbu recenzente, 
atbildīgā par zinātnisko darbu ar studentiem 



 
 
02.06.2006                                                                                                       G.Sirica 

VERONIKAS RUŽAS  
CURRICULUM VITAE  

 
 
Personas dati        Veronika Ruža, dzim. 1960. g. 4. februārī 

PK 040260–10249 
Daugavpils, Ezeru ielā 61a, dz. 23, LV – 5421 
latviete, tālr. 54 – 42878, mob. tālr. 9171659, e-
pasts:sofija@dau.lv 
 

Izglītība un 
zinātniskie 
grādi           

1996. g. – filoloăijas maăistre valodniecības apakšnozarē 
1994.–1996. g. Daugavpils Pedagoăiskās universitāte, 
maăistrante 
1984. g. – filoloăes, pasniedzējas kvalifikācija 
1978.–1984. g. Latvijas Valsts universitāte, Filoloăijas 
fakultāte, latviešu valodas un literatūras specialitātes studente 
1967.–1978. g. Daugavpils 1. vidusskola, skolniece 
 

Akadēmiskie 
un citi 
nosaukumi        

Mg. philol. 
 
 

Darba 
pieredze     

no 2004 – DU Latviešu valodas katedras vadītāja p. i.  
no 1991 – DU Latviešu valodas katedra, lektore 
1992–2001 – DU Humanitārā fakultāte, prodekāne 
1984–1991 – DPI Latviešu valodas un literatūras (Latviešu   
filoloăijas un kultūras) katedra, pasniedzēja 

  1979–1984 – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 
muzejs, zinātniskā līdzstrādniece 
1978–1979 – Daugavpils Sadzīves pakalpojumu kombināts,   
kasiere – pasūtījumu pieĦēmēja     
 

Zinātniskās 
publikācijas 

Monogrāfijas  
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos – 17 
Autorapliecības  
Konferenču tēzes – 1 
Citas zinātniskās publikācijas  
 

Publicētā 
mācību 
literatūra 

Mācību grāmatas  
Mācību līdzekĜi – 1 
Metodiskie raksti – 1 



Akadēmisko kursu programmas  
Citas publikācijas  
 

Nozīmīgākās 
publikācijas 

1) Ruža V. Vienlīdzīgu teikuma locekĜu problēma 
mūsdienu latviešu   valodā // Valoda – 2000. HF X 
zinātniskie lasījumi. – Daugavpils – 2000.– 58.–62.lpp. 

 2) Ruža V. Sintakses jautājumi mūsdienu skolu 
gramatikās // Valoda – 2001. HF XI zinātniskie lasījumi. – 
Daugavpils – 2001. – 101.–104. lpp. 
3) Ruža V. Divdabja teiciena struktūra mūsdienu latviešu 
valodā // Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis. – Daugavpils – 
2003., Nr. 3 – 54.–59. lpp. 
4) Ruža V. Norādījumi latviešu valodas pareizrakstībā laiku 
lokos (20. gs. 40. gadi – 21. gs. sāk.) – Valoda–2003. 
Daugavpils, 2003. – 97.–102. lpp.  

 5) Ruža V. Valerijas Seiles „Latwišu woludas sintakse” 
(1921.g.) laikmeta kontekstā. – Valoda–2004. Daugavpils, 
2004. – 54.–59. lpp.   
6) Ruža V. Divdabja teiciens mūsdienu latviešu valodā. 
(Mācību līdzeklis.) – Daugavpils, 2005. – 61 lpp.  
7) Ruža V. Salikts pakārtots teikums V. Seiles „Latwišu 
woludas sintaksē” – Zinātnisko rakstu krājums Baltu valodu 
izloksnes: rakstītais mantojums”. ŠauĜi, 2005. – 151.–156. 
lpp. 
8) Ruža V. Valerijas Seiles „Latwišu woludas sintakse” 
(1921.g.) – viena no nozīmīgākajām latgaliski izdotajām 
gramatikām”. – Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis, 2005. Nr.7, 
30.–35. lpp.  
 

Akadēmiskie 
kursi 

Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētika, mūsdienu 
latviešu literārās valodas sintakse. 
 

Speciālie kursi    Divdabja teiciens, teksta lingvistika, darījumu tekstu valoda, 
modalitāte latviešu valodā. 
 

Darbība 
profesionālajā
s un 
sabiedriskajās 
organizācijās 
un citas 
aktivit ātes      

DU HF zinātnisko lasījumu rīcības komitejas locekle: 1998., 
1999., 2000., 2001., 2002., 2005., 2006. gadā, izdevuma 
Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis redakcijas kolēăijas sekretāre 
un korektore, korektore izdevumiem Valoda.  
DU Satversmes sapulces sekretāre. 
 

Prasmes Latviešu un krievu valoda – pilnībā, angĜu valoda – 



pamatlīmenī. 
 

Intereses Mūsdienu latviešu valodas dažādu problēmu izpēte un 
interese par valodas kultūru. 
 

 
 
 
06.06.2006.  

V. Ruža 
 

 
 



 
CURRICULUM VITAE  

 
 
Personas dati        Inguna Teilāne, dzim. 1970. g. 29. martā 

PK 290370 – 11440 
Daugavpils, Vienības iela 40A–60, LV - 5401 
latviete, mob. tālr. 9198944 
 

Izglītība un 
zinātniskie 
grādi           

2004. – 2006. g. studijas DU doktorantūrā valodniecības 
nozarē; 
2000. g. Humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijas 
apakšnozarē; 
1993. g. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas fakultāte, latviešu 
valodas un literatūras skolotājs; 
 

Akadēmiskie 
un citi 
nosaukumi       

Mg. philol. 
 
 

Darba 
pieredze     

no 1993. g. Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, Humanitārā 
fakultāte, Latviešu valodas katedra, asistente; 
1997. g. Daugavpils Eksperimentālā vidusskola, skolotāja; 
1999. g. Daugavpils 9. vidusskola; 
 

Zinātniskās 
publikācijas 

 Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos – 6 
 Konferenču tēzes – 2 
 Citas zinātniskās publikācijas – 1 
 

Publicētā 
mācību 
literatūra 

Akadēmisko kursu programmas – 6 
Metodiskie raksti – 2 
 
 

Nozīmīgākās 
publikācijas 

2005. g. iesniegts publicēšanai referāts Варианты глаголов в 
текстах Ницгальского говора VU KauĦas Humanitārās 
fakultātes zinātnisko rakstu krājumam; 
2005. g. iesniegts publicēšanai referāts Verba formu varianti 
Nīcgales izloksnē Varšavas Starptautiskās konferences 
„Baltistika kā dzimtā un svešā filoloăija” rakstu krājumam; 
Формы глагола в текстах на примере Ницгальского говора: 
социолингвистический аспект. TEXTS AND CONTEXTS: 
THE MOVEMENT OF LANGUAGE – VU KauĦas 
Humanitārās fakultātes zinātnisko rakstu krājums. – KauĦa, 
2005. – 377.–388. lpp. 



Формы глагола в текстах на примере Ницгальского говора. 
MAN AND THE WORD - Vi ĜĦas Pedagoăiskās universitātes 
zinātnisko rakstu krājums. – Vilnius, 2005, t.7, nr.1. – 114.– 
120.lpp; 
Portfollio sākumskolā LVAVP UNDP – Rīga, 2003. – 9.–21. 
lpp.  
Verba formas Nīcgales izloksnē. Valoda – 2001. . Humanitārās 
fakultātes XI zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DPU, Saule, 
2001. – 77.–80. lpp. 
LAT 2 sākumskolas metodikas kursi Latgalē. LVAVP 
Informatīvais biĜetens „Tagad” Nr. 2. 2001. – 5 lpp. LVAVP, 
UNDP.  
Anspoka Z., Lanka A., Papule E., Ptičkina Ā., Rimša R., 
Teilāne I., ZariĦa S. Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. 
LVAVP UNDP – Rīga, 2000. – 112 lpp.   
Verba formu noturīgums un mainīgums Nīcgales izloksnē. // 
DPU 8. ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums A 10. 
– DPU, Saule, 2000. – 11.–13. lpp.   
Daži aspekti valodas vēstures jautājumu apguves vadīšanā 12. 
klasē // Valoda - 1996. Humanitārās fakultātes VI zinātniskie 
lasījumi. - Daugavpils, DPU, Saule, 1997. - 183.-184. lpp. 
 

Akadēmiskie 
kursi 

Lekciju kursi un speciālsemināri: ievads baltu valodniecībā, 
retorika, MLLV morfoloăija, vispārīgā valodniecība; latviešu 
valodas praktiskā stilistika; latviešu valodas kultūra; ortogrāfija 
un ortoēpija; baltu valodu pētnieki; latviešu rakstības attīstība; 
ievads baltu valodniecībā; verbs izloksnes sistēmā; interneta 
resursi lingvistikā 
 

Darbība 
profesionālaj
ās un 
sabiedriskajā
s 
organizācijās 
un citas 
aktivit ātes      

2005. g. piedalīšanās DU zinātniskajā projektā Latgales 
multikulturālās situācijas izpēte; 
2001.–2006. g. – LVAVA organizēto 1. un 2. līmeĦa 
sākumskolas/pirmsskolas LAT 2 un bilingvālās izglītības 
metodikas kursu vadīšana un vērtēšana; 
2004.g. – DU 46. Jauno zinātnieku konferences Programmas un 
rīcības komitejas locekle; 
2003. g. LVAVP Multiplikatora sertifikāts (Nr.40) ; 
26.–27.09. 2003. g. piedalīšanās LPI XII zinātniskajā 
konferencē Latgales pagātne, tagadne, nākotne ar referātu 
„Verba paralēlvarianti Nīcgales izloksnē”;  
27.–28.10.2000.g. piedalīšanās LPI IX zinātniskajā konferencē 
Latgales pagātne, tagadne, nākotne ar referātu „Verba formu 
paralēlvariantu izvēles sociolingvistiskie aspekti Nīcgales 



izloksnē”; 
1999.–2000. g. LAT 2 Mūsdienu metodikas kursi skolotājiem 
(96 st.) (apliecība Nr. 2505); 
1998.–2000. g. piedalīšanās LVAVP projektā “Latviešu valoda 
Latvijas bērniem”, sākumskolas multiplikatoru sagatavošanā, 
lektore; 
1996.–1997. g. latviešu valodas speciāliste Sorosa fonda 
atbalstītajos kursos, kuri tika organizēti Daugavpils pilsētas 
fizikas un matemātikas skolotājiem; 
1993.–1994. g. iesaistīšanās TEMPUS projekta darba grupā; 
 

Prasmes Autovadītāja apliecība; 
Krievu valodu pārvaldu brīvi, vācu valodu - ar vārdnīcas 
palīdzību. 
 

Intereses Valoda, psiholoăija. 
 
 
 
06.06.2006. 

I. Teilāne 
 

 

 

 

 



 

CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati: Inese Zuăicka, 1980. gada, 3. janvārī, PreiĜos 

Parādes 1-314 Daugavpils, LV – 5410 
+ 371 6155633 
inese@nvoc.lv   

Izglītība:  
2005. gada oktobris Valsts jaunatnes iniciatīvu centra rīkoto 36 stundu deju 

kursu apguve Rīgā (iegūta apliecība). 
2003. – 2005. Latvijas Universitāte, Filoloăijas fakultāte, maăistra grāds 

Baltu filoloăijā 
1998. –2003. Daugavpils Universitāte, Humanitāro zinātĦu bakalaura 

grāds filoloăijā (latviešu filoloăija) 
1998.-2002. Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, latviešu 

valodas un literatūras skolotājas, deju skolotājas 
kvalifikācija 

1995. –1998. PreiĜu Valsts ăimnāzija, humanitārais kurss 
1986. –1995. PreiĜu rajona Galēnu pamatskola 
1986. –1994. Rēzeknes rajona ViĜānu bērnu mūzikas skola 
  
Darba pieredze:  
2006. I –līdz šim Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 

2005. -200.gads” finansētā Latgales reăiona NVO Resursu 
centra koordinatore  

2005. IX –līdz šim Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes (DU HF) 
Latviešu valodas katedras asistente 

2005. V – līdz šim Dienvidlatgales NVO atbalsta centra (DNVOAC) sadarbībā 
ar Daugavpils rajona partnerību projekta “Daugavpils 
rajona jauniešu integrācija darba tirgū” asistente 
(finansētājs Eiropas Sociālais fonds un Latvijas Republika) 

2005. V – XI Sociālo brīvprātīgo organizācijas „Odin/Vita” sadarbībā ar 
Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvaldi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru (DNVOAC) 
projekta „Mana izvēle – ăimenes vērtības” 
partnerorganizācijas pārstāve darba grupā (finansētājs 
Bērnu un ăimenes lietu ministrija) 

2004. VIII –līdz šim DNVOAC koordinatore 
2004. VIII – 2005. 
VIII 

DNVOAC projekta “Nāc līdz” pilsoniskās aktivitātes 
sekmēšanai Dienvidlatgalē koordinatore (finansētājs BAPP) 

2002.-2004. Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Latviešu 



valodas katedras laborante 
2002.-2004. Daugavpils 1. ăimnāzijas deju skolotāja 
2002. – līdz šim Daugavpils Vienības pamatskolas deju skolotāja 
1999. – 2003. PreiĜu rajona Galēnu pamatskolas deju skolotāja 
  
Starptautiskie semināri, konferences: 
2006. 29. – 30. I Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātĦu lasījumu 

konferences dalībniece 
2004. 21. – 22. IV Daugavpils Universitātes starptautiskās 46. Jauno 

Zinātnieku konferences dalībniece 
2001. V Daugavpils Universitātes 43. Jauno Zinātnieku konferences 

dalībniece 
  
Nacionālie, reăionālie semināri, konferences 
2006. 4.IV Valsts kancelejas semināra „Līdzdalības iespējas valsts 

pārvaldē” l īdzorganizetāja Daugavpilī un dalībniece 
2006. 14.II Latgales reăiona attīstības aăentūras semināra „Līdzdalība 

ES fondu finansētajos projektos un līdzekĜu piesaiste” 
organizetāja un dalībniece 

2005. 21.X – 2005. 
15.XII 

Juridisko konsultāciju un juridiskās informācijas 
pakalpojumu NVO pārstāvjiem organizētāja (semināri un 
konsultācijas Latgales reăionā) 

2005. 21.X Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā semināra „Sadarbība 
– pamats mērėtiecīgai attīstībai” dalībniece 

2005. 18.X Informatīva semināra “Par biedrību un nodibinājumu 
pārreăistrāciju”, rīko Pilsoniskā alianse sadarbībā ar LR 
UzĦēmumu reăistru un Īpašu uzdevumu ministrijas 
Sabiedrības integrācijas lietu sekretariātu (ĪUMSILS) 
dalībniece 

2005. 11.X Informatīvs semināra par Resursu centru nepieciešamību 
(rīkoja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas 
lietās sekretariāts) dalībniece 

2005. 25.- 26.VIII Latvijas Pilsoniskās Alianses rīkotās diskusijas – semināra 
„Sabiedriskās apspriedes” dalībniece 

2005. 20.VII Daugavpils rajona jauniešu foruma „Mēs gribam! Mēs 
varam! Mēs būsim!” dalībniece (Daugavpils) 

2005. 22. IV Alūksnes NVO atbalsta centra projekta „Tuvās un tālās 
mājas” prezentācijas dalībniece (Rīga) 

2005. 26. I Sabiedrības par atklātību – Delna, informatīvā semināra 
“Administratīvo resursu izmantošana” dalībniece, ES 
projekta “Sabiedrības līdzdalība korupcijas mazināšanā 
Latvijā” ietvaros. 

2004. 20. XII Semināra “Sabiedriskās attiecības” dalībniece, DNVOAC 



“Nāc līdz” projekta pilsoniskās aktivitātes sekmēšanai 
Dienvidlatgalē ietvaros (finansētājs BAPP) 

2004. 24. XI Sabiedriskās politikas centrs "Providus", reăionālā semināra 
“Par slēpto reklāmu” dalībniece projekta “Atklāti par 2005. 
gada pašvaldību vēlēšanu finansēm” ietvaros 

2004. g. IX – līdz 
šim 

Informatīvo semināru Daugavpils un Krāslavas rajonos, 
DNVOAC “Nāc līdz” projekta pilsoniskās aktivitātes 
sekmēšanai Dienvidlatgalē ietvaros organizētāja, dalībniece 
(finansētājs BAPP) 

2004. g. 29. V Daugavpils rajona skolēnu dziesmu deju svētku „Pasaka 
par...” vadītāja 

2003. g. 24. -25.11. LU Jauno zinātnieku konferencē „Aktuāli baltistikas 
jautājumi” (referāts „Zilbju tipi prozas tekstā” ) 

1999. – 2002. Latvijas Studentu apvienības domes locekle 
1998.-2000. DU Studentu padomes locekle 
  
Nozīmīgākās 
publikācijas 
 

Zilbju tipi prozas tekstā. Studentu zinātniskās konferences 
Aktuāli baltistikas jautājumi tēzes. LU Filoloăijas fakultāte, 
– 2003., – 40.–41.  lpp.  
RiebiĦu novada iesauku semantika // Humanitāro ZinātĦu 
Vēstnesis. – Daugavpils – 2006., Nr. 9 – 52.–63. lpp. 
 

Pieredze darbā ar 
datoru: 

Windows vide 

Valodu prasmes: latviešu – dzimtā, krievu – teicami, angĜu, poĜu – 
sarunvalodas līmenī 

 
 
06.06.2006.                                                I. Zuăicka 



5. pielikums 
 

Daugavpils Universitātē izdotie 
 rakstu krājumi 

 



Latviešu literatūras un kultūras katedras izdoto rakstu krājumi 
 
 

2001. gads 
 
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums  
Nr. 3. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
 
2002. gads 
 
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums  
Nr. 4. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Starptautiskas konferences materiāli I un II daĜa. „AtmiĦa kultūrvēsturiskā 
kontekstā.” 
DU „Saule”. 
 
2004. gads 
 
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums  
Nr. 5. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
 
2005. gads 
 
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums  
Nr. 6. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
2006. gads 
 
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums  
Nr. 7. DU izdevniecība ”Saule”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Krievu literat ūras un kultūras katedras izdoto rakstu krājumi 
 
2000. gads 
 
Филологические чтения : 1998. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Добычинский сборник-2. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Славянские чтения- I. Daugavpils-Rēzekne. 
 
Русская поэзия: год 1920. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
 
2001. gads 
 
Филологические чтения: 1999. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Пространство и время в литературе и искусстве. Дом в европейской картине 
мира. Вып. 10. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Добычинский сборник-3. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Русская поэзия: год 1921. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
2002. gads  
 
Филологические чтения: 2000. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Пространство и время в литературе и искусстве. Выпуск 11.  
DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Славянские чтения- II. Daugavpils-Rēzekne. 
 
2003. gads 
 
Филологические чтения-2002. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Славянские чтения- III. Daugavpils-Rēzekne. 
 
Русская поэзия: год 1922. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Кржижановский- 1. DU izdevniecība ”Saule”. 



 
Чинновский сборник. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
2004. gads 
 
Филологические чтения -2003. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Добычинский сборник – IV. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
2005. gads  
 
Филологические чтения:  2004. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
Славянские чтения- IV. Daugavpils-Rēzekne. 
 
 
2006. gads  
 
Филологические чтения- 2005. DU izdevniecība ”Saule”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Komparat īvistikas Institūta izdoto rakstu krājumi 
 
 
2005. gads 
 
Евгений Шешолин: судьба и творчество. Komparatīvistikas Institūta almanahs.  
DU izdevniecība ”Saule”. 
 
 
 
2006. gads 
 
Иван Лукаш: приближение к творчеству. Komparatīvistikas Institūta almanahs. 
DU izdevniecība ”Saule”. 
 



6. pielikums 
 

Docētāju un doktorantu piedalīšanās 
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

Latvijā un ārzemēs 



MAIJAS BURIMAS PIEDAL ĪŠANĀS KONFERENCĒS (2000.-2006. g.) 
 

International Scientific conference Communication as translatio: Nordic – Baltic – 
Russian cultural dialogues. 2006.gada 9. – 11.maijas, Daugavpils Universitāte. 
Tēma: Ibsen – Wilde – Akuraters: the modeling of literary “icons” [kopā ar 
I.Kačāni]. 
 
Henrikam Ibsenam veltīts seminārs “Dzeja ir dzejnieka redze – Ibsens mūsdienās”. 
Rīgas Latviešu biedrība, 2006.gada 25.marts. Tēma Ibsena dzejas un atdzejas 
pasaulē. 

 
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 

12.starptautiskā zinātniskā konference. Liepājas 
Pedagoăijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts. 2006.gada 2. – 4.marts. Tēma: 
“Pasaule, kas aizpeldējusi”:  sala J.Akuratera daiĜradē. 

 
Starptautiska konference XVI Zinātniskie lasījumi. Daugavpils Universitāte 
2006.gada 26. – 27.janvāris. Tēma: J.Akuraters un Parīze. 

 
 

The 6th International Conference of Baltic Literary Scholars We have Something in 
Common: the Baltic Memory. Under and Tuglas Literature Centre, Tallin, 
December 7-9, 2005. Tēma: The Semantics of the Mill in the Literature of the 
First Half of the 20th Century (in the Context of Latvian Literature and 
F.Tuglass). 

 
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta konference Евгений 

Шешолин: судьба и твоpчество, Daugavpils Universitātē 2005.gada 25. 

– 26.novembrī. Tēma: Евгений Шешолин в диалоге с латышскими 

поэтами. 

 
International Scientific Conference “Cultural Intertexts”. Lithuanian 
Comparative Literature Association, Vilnius Pedagogical University, Institute of 
Lithuanian Literature and Folklore, 14 – 15 October, 2005. Tēma: Dream in the 
Literature of the first half of the 20th  Century (Hamsun – Akurater – 
Tuglass). 
 



6th  International Conference of the Estonian Association of comparative 
literature. Tartu University, 28 – 30 September 2005. Tēma: “Latvian literature 
between Ibsen and Hamsun (till 1940). 

 
“B ērns kultūrā” , starptautiska zinātniska konference. Daugavpils Universitāte, 
2005.gada 10. – 11.maijā. Tēma: “Marijas Hamsunes Lāgerūdas bērni ”. 

 
“Noor - Eesti 100”. International seminar, Tallin University, 9th of May 2005. 
Tēma: “The Latvian hamsunism” .  

 
Polish-Baltic Ibsen’s Network seminar. Voksenåsen, Oslo, April 15 – 17, 2005. 
Theme: H.Ibsen in the Latvian literary criticism at the turn of the century 
(1889 – 1910).  
 
 “Baltystyka jako filologia i filologia obca”. Starptautiska zinātniska konference, 
Varšavas Universitāte, Polija, 2005.gada 10.martā. Tēma: “K.Hamsuna recepcija 
Latvij ā: “latviešu Hamsuns”. 

 
“Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”.  11.starptautiskā zinātniskā konference. 
Liepājas Pedagoăijas Akadēmija, 24.02 – 26.02.2005. Tēma: “H.Ibsens 19.-20.gs. 
mijas latviešu literatūras kritik ā” . 

 
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā 
konference “XV zinātniskie lasījumi”  2005.gada 27.-28.janvārī. Tēma: “H.Ibsens 
19.gs. latviešu kritikā” . 
 
Vitauta Dižā Universitāte, KauĦa, Lietuva. Starptautiska zinātniska konference 
“Humanities in New Europe”, 2005.gada 13.–14.janvārī. Tēma: "Semantics of 
spatial models of literature: the end of the 19th century and the beginning of 
the 20th in Latvian and Norwegian literature”. 

 
Daugavpils Universitātes Komparatīvistilkas institūta zinātniskais seminārs 
“O.Vailds – K.Skalbe: dubultportrets” 2004.gada 9.decembrī. Tēma: “Naudas 
semantika K.Skalbes darbos”. 
 
Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiska zinātniskā konference “Kult ūras 
krustpunkti” 2004.gada 12.novembrī. Tēma: “Tendences S.Undsetes latviskā 
portret ējuma veidošanā” . 
 
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta 
zinātniskais seminārs “Latviešu neoromantisms Eiropas neoromantisma 
kontekstā” 2004.gada 15.oktobrī. Tēma: “Par j ēdziena “neoromantisms” 
trakt ējumu latviešu literatūrzinātnē” . 



 
A.AustriĦa 120.dzimšanas dienai veltītais literārais seminārs ‘´Ikviens mēs 
zvaigzni sevī nesam”. Vecpiebalgā, 2004.gada 15.septembrī. Tēma: “Hamsuna 
teksts AustriĦa daiĜradē” . 
 
Sanktpēterburgas un Daugavpils Jauno zinātnieku kolokvijs, Daugavpils, 
2004.gada 24. – 25. maijs. Tēma: “Латышский Гамсун”. 
 
Starptautiska zinātniska konference Latviešu un slāvu literārā antropoloăija. 
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūts. 2004.gada 1. – 3. aprīlis. 
Tēma: “Skaniskā pasaules aina H.Vasmū Dinas triloăijā” .  
 
A.Strindberga personībai un daiĜradei veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils 
Universitātes Komparatīvistikas institūts. 2004.gada 24. martā. 
 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
rīkotā 10.Liepājas konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” Liepājā, 
2004.gada 26.02. -  27.02. Tēma: “Norv ēău literatūras tulkojumi Latvij ā (2000 
– 20003). 

 
Zinātniskais seminārs “ZiemeĜvalstis un baltu literatūra”. Cēsis, 2003.gada 
18.decembrī. Tēma: “Knuta Hamsuna latviskotāji: Lizete Skalbe, Elija Kliene 
un citi”.  

 
S.Lāgerlēvai un A.Brigaderes “Sprīdīša” simtgadei veltīts zinātniskais seminārs 
“Lidojumi sapnī un nomodā”. Daugavpils Universitāte, 2003.gada 10.decembrī. 
Tēma: “S.Lāgerlēvas mājas izpratne”. 
 
Starptautiska zinātniska konference “Globalizācija un kultūra”. Daugavpils 
Universitāte, 2003.gada 4. – 5.decembrī. Tēma: “Lielveikals k ā globalizācijas 
iezīme M.Fastvoldas romānā “Izmirstoša kā dronti”” . 
 
Starptautiska zinātniska konference, veltīta O.Vācieša 70.dzimšanas dienai: 
“Cilv ēka brīvība. Cilvēka balss”. 2003.gada 10. – 12.novemris. Tēma: “Laikmeta 
smagums O.Vācieša dzejā” . 
 
“Hamsuna dienas Latvijā 2003”: Literatūras seminārs Valmierā, Vidzemes 
Augstskolā 2003.gada 9. – 10.oktobrī. Tēma: “K.Hamsuna varoĦu vārdi: 
mistērijas vai konstrukcijas?” 
 
Starptautiska konference “Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē: 
teorijas un interpretācijas”. Latvijas Universitāte, 2003.gada 17. – 18.oktobrī. 
Tēma:  “Kauk āzs 20.gs.s. latviešu un cittautu literatūrā”.  



 
DU Humanitāras fakultātes XIII Zinātniskie lasījumi 2003.g. 30.- 31.janvārī. 
Tēma L.StepiĦa pētnieciskā darba metodoloăija . 
 
J.Akuratera 127.gadadienai veltītais J.Akuratera muzeja seminārs “Sirds varā” 
2003.gada 13.janvārī.  
 
Conference “Norway in the Context of Baltoscandian Culture and Policy”. 
Baltoskandināvijas Akadēmija, PaĦeveža. 2002.gada 23.novembrī. Tēma: Knut 
Hamsun – Nazi: Myth or Reality? 
 
Konference “Emigrācija un kultūra”, Daugavpils Universitāte, 2002.gada 14.-15. 
novembrī. Tēma: Kalna semantika A.Apses romānā “Klosterkalns” . 

 
K.Hamsuna biedrības (Hamaroja, Norvēăija) K.Hamsuna daiĜrades pētniecībai 
vēltīta konference 2002.gada 4. – 7.augustā.  Tēma: Man – Nature in 
K.Hamsun’s Novel “Pan”. 
 
 LZA konference “Meklējumi un atradumi” 2002.gada 29.aprīlī. Tēma: Lizetes 
Skalbes fenomens latviešu tulkošanas kultūrā 
 
Knuta Hamsuna aizmūža 50.gadadienai veltīts kultūru dialogs “Pa aizaugušām 
takām”. Daugavpils Universitāte, 2002.gada 19.februārī. Tēma: Knuts un Marija. 
 
Liepājas Pedagoăijas Akadēmijas 8.konference “Aktuālas problēmas 
literatūrzinātnē”. 2002.gada 22.februārī. Tēma: Nacinālo/valstisko simpātiju/ 
antipātiju programma K.Hamsuna un J.Akuratera prozā. 

 
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII Zin ātniskie lasījumi. 
2002.gada 24. - 25.janvārī. Tēma: Lizete Skalbe – ziemeĜu dziesminiece Latvijā.  
 
Krievu literatūras institūta (Puškina māja) un Krievijas ZA starptautiskā zinātniskā 
konference “ Толстой или Достоевский? Философско - эстетические искания 
в культурах Востока и Запада” . Pēterburga, 2001.gada 3.-6.septembris. Tēma: 
К.Гамсун о Толстом и Достоевском. 
 
Hercena vārdā nosauktās Krievijas Valsts Pedagoăiskās universitātes konference 
“Единство и национальное своеобразие в мировом литературном процессе”. 
Pēterburga, 2001.gada 20. - 23.aprīlī. Tēma: Пространственная семантика 
“Трилогии Августа” К. Гамсуна. 
 

 DPU  konference “AtmiĦa kultūrvēsturiskā kontekstā”. 2001.gada 10. - 11. maijā. 
Tēma: 1905. gada notikumu arhivālijas J. Akuratera daiĜradē. 



 
Slāvu kultūras lasījumi. Daugavpils, 2001.gada maijs. Tēma: Гамсун и сказочная 
страна Россия”. 
 
J.Akuratera 125.dzimšanas dienai veltītā konference J.Akuraters un skrejošais 
laiks. Rīga, J.Akuratera muzejs, 2001.gada 23. - 24.janvārī. Tēma: Telpas 
struktūras semantika J.Akuratera stāstā “Kalpa zēna vasara”. 
 

DPU Humanitārās fakultātes XI Zinātniskie lasījumi 2001.gada 25. - 
26.janvārī. Tēma: Telpas struktūra J.Akuratera stāstos. 

 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 59.zinātniskā konference “Valoda un 
literatūra kultūras apritē” 2001.gada 8.februārī. Tēma: Telplaika semantika 
J.Akuratera dzejoĜu krājumā “ZiemeĜos”. 
 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 7.konference Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē 2001.gada 27.februārī. Tēma: J.Akuratera prozas poētiskā mitoloăija. 
 

DPU Krievu literatūras un kultūras katedras konference Māja Baltijas un slāvu 
kultūrās 2001.gada 6. –7.aprīlī. Tēma: Telpas semantika J.Akuratera stāstā 
“Kalpa zēna vasara”. 

 
Starptautiska konference Sadarbība un kompetence izglītībā. Jelgava, 2000.g 4.-
6.maijā. Tēma: J.Akuratera mākslinieciskās pasaules pamatparadigmu apguves 
īpatnības.    

 
Daugavpils Pedagoăiskās universitātes Humanitārās fakultātes zinātniskais 
seminārs Telpa un laiks literatūrā un mākslā “M āja Eiropas pasaules ainā” 2000. 
gada 6. - 7.aprīlī. Tēma: Māja K.Hamsuna romānā “Loks noslēdzies”.  

 
Nordic Youth Research Symposium 2000 (NYRIS 7). Helsinki, Finland, June 7-10, 
2000. Theme: The Characteristics and the Pecularities of New Latvian Writers 
Value System in Transition Period. 
 

 
Daugavpils Pedagoăiskās universitātes X Zinātniskie lasījumi Humanitārās 
zinātnes uz III gadu tūkstoša sliekšĦa. Daugavpils, 2000.gada 27. - 28.janvārī. 
Tēma: Semantēma “saule” J.Akuratera stāstā “Kalpa zēna vasara”. 

 
 
 
 
 



Ilzes Kačānes 

PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS 

 

ZiemeĜu – Baltijas – Krievijas sadarbības tīkla Starptautiskā zinātniskā konference 

Communication as translatio: Nordic – Baltic – Russian network in comparative 

cultural studies 2006. gada 9.-11. maijā. Tēma: „Ibsen - Wilde - Akuraters – 

modelling of literary „icons” (līdzautore M. Burima). 

 

II Starptautiskā zinātniskā konference Baltu un slāvu literārā antropoloăija 

Daugavpils Universitātē 2006. gada  31. martā. Tēma:    „Katram savs  dvēseles 

spogulis: Vailds – Rozītis – Ādamsons”. 

 

12. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras zinātnē  

Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 2006. gada 2.-4. martā. Tēma: „Tēja O. Vailda un 

E. Ādamsona poētiskajā pasaulē”. 

 

Daugavpils Universitātes XVI Humanitārie lasījumi 2006. 26.,27. janvārī. 

Tēma: „O. Vailda Londona”.  

       

Zinātniskais seminārs Daugavpils Universitātē Andersena  pasaulē, veltīts dāĦu 

rakstnieka 200. dzimšanas dienai 2005. gada 23. novembrī. Tēma:   „Andersens 

un  Vailds”. 

      

Daugavpils Universitātes 1. doktorantu konference literatūrzinātnē 2005. gada 3. 

maijā. Tēma: „O. Vailds Latvij ā (1900.-1940.)”. 

 

Starptautiskā zinātniskā konference „Baltistika kā dzimtā filoloăija” Varšavas 

Universitātē Polijā 2005. gada 10. martā.. Tēma: „O. Vailds 20. gs. sākuma latviešu   

literatūras kontekstā „            



Starptautiskā zinātniskā konference Humanitārās zinātnes jaunajā Eiropā. KauĦas 

V. Dižā universitātē Lietuvā. 2005. gada 13. – 14. janvāris. Tēma: „Exotic 

 attributes in O. Wilde’s creative work”.  

 

Zinātniskais seminārs O. Vailds – K. Skalbe: dubultportrets. Daugavpils 

Universitāte. 2004. gada 9. decembris. Tēma: „Gran ātābola semantika O. Vailda 

un P. Rozīša prozā”. 

 

Starptautiskā zinātniskā konference Kultūras krustpunkti. Latvijas Kultūras 

Akadēmija, Rīga. 2004. 11. novembris. Tēma: „Granātābola semantika O. Vailda 

pasaku krājumā „Gran ātābola namiĦš” un P. Rozīša stāstu krājumā „Gran ātu 

ziedi”.  

 
Irinas Presnjakovas piedalīšanās konferences 
 
 
 
2006. g.10 martā DU HF Komparatīvistikas Institūts, ApaĜais galds “L.Kerola 

daiĜrade 19.gs.Eiropas kultūras sistēmā”. ZiĦojums  “Bērns Viktorijas 
laikmetā un L.Kerola daiĜradē”. 

2006.g. 26.-27. jānvaris       Daugavpils Universitāte, Starptautiskā konference “XVI 
Zinātniskie Lasījumi”, ziĦojums “Привидение в 
предромантическом и позитивистском пространстве.” 
(publikācija) 

2002, Jānvaris Daugavpils Universitāte, Studentu konference, ziĦojums “National 
Varieties in Australian English” (publikācija) 

 
2001,Jānvaris Daugavpils Universitāte, Studentu konference, “Lexis in Australian 

English” (publikācija) 



 
 

Rudīte Rinkeviča 
 
PIEDAL ĪŠANĀS KONFERENCĒS 
 
 2005. gads 
 
 
1. Starptautiskā zinātniskā konference “Humanities in New Europe”, V. Dižā KauĦas 
Universitāte, 13.-14.janvāris. Referāts “The Sustenance of Ethnic Identity in the 
Multicultural Environment of Daugavpils”. 
2. DU Humanitārās fakultātes XV starptautiskie zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  
27. –28. janvāris. Referāts “Pusaudzības problemātika M. RunguĜa prozā”. 
3. Starptautiskā zinātniskā konference “Baltistika kā dzimtā un svešā filoloăija”, 
Varšavas Universitāte, 10.marts. Referāts “Mūsdienu Latvija latviešu bērnu 
literatūrā”. 
4. Starptautiskā zinātniskā konference “Bērns kultūrā”, DU,10.-11.maijs. Referāts 
“Bērns starp spēli un nopietnību jaunākajā latviešu bērnu dzejā”. 
5. Zinātniskais seminārs “Andersena pasaulē”, DU, 23.novembris. Referāts “Ziedi 
bērna pasaulē: Andersena diskurss”. 
 

2006. gads 
 

1. DU Humanitārā fakultātes XVI starptautiskie zinātniskie lasījumi. DU, 26., 27. 
janvāris. Referāts “Bērna pilsētas redzējumiJ. GrīziĦa stāstā “V ārnu ielas 
republika””. 
2. 12. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. 
Liepāja, 2. – 4. marts. Referāts “Bērnība J. JaunsudrabiĦa stāstu krājumā “Mazie 
pilsētnieki”. 
3. II starptautiskā zinātniskā konference “Baltu un slāvu literārā antropoloăija. DU, 
31. marts. Referāts “Bērnība A. Brigaderes stāstu krājumā “Kad pumpuri briest””. 
4. Starptautiskā bērnu literatūras konference “Lasīšana 5 piektajā pakāpē. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs, Daugavpils, 12.maijs. Referāts 
“Tulkotā bērnu literatūra”.  

 
 
 
 
 
 
 
 



A.Romanovskas 
piedalīšanās konferences 

 
2006.g. 22.-24. maijā Zinātniskā konference “Daugavpils – 

Sanktpēterburgas jauno zinātnieku 
kolokvijs”    
Referāta tēma: Krievi Paula 
Bankovska prozā 

2006.g. 27.-29. aprīlī Starptautiskā zinātniskā konference 
“Meninis tekstas: suvokimas, analize, 
interpretacija tarpkulturines 
komunikacijos kontekste”    
Referāta tēma: Пространство 
Петербурга в рассказах 
А.Аустриньша 

2006.g. 31. martā Starptautiskā zinātniskā konference 
“Baltu un slāvu literārā antropoloăija”   
Referāta tēma: S.Pšibiševskis – 
H.Eldgasts – A.AustriĦš: dažas 
paralēles cilvēka koncepcijā 

2006.g. 26.-27. janvārī Starptautiskā konference “XVI 
Zinātniskie lasījumi”    
Referāta tēma: Rīgas tēlojums 
A.AustriĦa prozā 

2006.g. 26.-27. janvārī Starptautiskā konference “XVI 
Zinātniskie lasījumi”    
Referāta tēma: Rīgas tēlojums 
A.AustriĦa prozā 

2005.g. 15.-16. novembrī Starptautiskā zinātniskā konference 
“Ebreju teksts Eiropas kultūrā”    
Referāta tēma: Ebreja tēls A.AustriĦa 
prozā 

2005.g. 13.-14. oktobrī Starptautiskā zinātniskā konference 
“Text and Context: Spectrum of 
Transformation”   
Referāta tēma: Апполоновское и 
дионисийское в прозе А.Аустриня 

2005.g. 21.oktobrī Starptautiskā zinātniskā konference 
“Latgale kā robežsituācijas 
fenomens”. Referāta tēma: A.AustriĦa 
un Ā.Ersa Latgale 

 
 



Ilona ěaha 
Piedalīšanās konferencēs: 

 
1. „Selmas Lāgerlēvas fenomens zviedru kultūrā”, DU Komparatīvistikas 

Institūta rīkotā konference, 2003. gada 10. decembrī. 
 

2. „Augusts Strindbergs Zviedrijas kultūras izpratnē”, DU Komparatīvistikas 
Institūta rīkotā konference, 2004. gada 24. decembrī. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Galinas Siricas 
piedalīšanās starptautiskās  zinātniskās konferencēs 

 
1. Tarptautines mokslines konferencijos “Tekstas kaip pasaulio atspindys”,  
2. 2000. gada 9.- 10. decembris, Šiauliai.  
3. Starptautiskā konference “Teksts. Diskurss. Komunikācija. Lingvistiskā 

didaktika”, 2000. gada 27.-29. janvāris, Daugavpils. 
4. Tarptautines mokslines konferencijos «Pasaulio vaizdas kalboje» 2002. 

gada 
5. 19.-20.septembris, Šiauliai.  
6. Starptautisks zinātnisks seminārs “Slavistikas tradīcijas Baltijā”, 2003.gada  

12. – 13. decembris, Rīga.  
7. Starptautiskā konference «Valoda dažādu kultūru kontekstā”, 2004. gada 

29.-30. janvāris, Daugavpils. 
8. Tarptautines mokslines konferencijos “Tekstas: Lingvistika ir poetika”, 

2003. gada 13. – 14. novembris, Šiauliai.  
9. Tarptautines koferencijos “Pasaulio vaizdas kalboje” 2004. gada 7. –8. 

oktobris, Šiauliai. 
10. Starptautiskā zinātniskā konference “Tulkojums kā kultūru dialogs” 2004. 

gada  2.-3. decembris, Daugavpils. 
11. Tarptautines mokslines konferencijos “Tekstas: Lingvistika ir poetika 14”, 

2005. gada 17. novembris, Šiauliai, Lietuva.  
12. Starptautiskā zinātniskā konference «Взаимодействие языков и 

языковых единиц», 2005. gada 23. – 25. augusts, Tartu, Estonija. 
13. Starptautiskā zinātniskā konference Acta albaruthenica, rossica, polonica. 

VII мiжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуска-руска-польскае 
супастаўляльнае мовазнаўства, литаратуразнаўства, культуралогия”, 
2006. gada 25. – 27.aprīĜis, Vitebskа, Baltkrievija. 

 
14. Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs 
15. 2000. g.. Х DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, Teksts. 

Diskurss. Komunikācija. Lingvistiskā didaktika, Daugavpils;  
16. 2001. g.. ХI DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi,  Valodas 

lingvistiskie aspekti. Lingvistiskas didaktika, Daugavpils;  
17. 2002. g.. ХII DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, «Valoda 

dažādu kultūru kontekstā”, Daugavpils; 
18. 2003. g.. ХIII DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, «Valoda 

dažādu kultūru kontekstā”, Daugavpils; 
19. 2004. g.. ХIV DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, «Valoda 

dažādu kultūru kontekstā”,  Daugavpils. 
20. 2005. g.. ХV DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, «Valoda 

dažādu kultūru kontekstā”, Daugavpils. 



21. 2006. g.. ХVI DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi, «Valoda 
dažādu kultūru kontekstā”, Daugavpils. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Henriha Soma piedalīšanās zinātniskās konferencēs 
 
 
2001. gada 25.- 26. janvāris, Daugavpils. DU Humanitārās fakultātes XI Zinātniskie 
lasījumi. Referāts “Vēstures informātika jaunumi”. 
    2001. gada 16.-17.oktobris (Fehta, Vācija). Starptautiska zinātniska konference 
“Reăionāla un lokāla vēstures kultūra starptautiskā salīdzinājumā”. Referāts „Die 
Besonderheiten der Geschichte Ostlettlands (Latgales), ihre geschichtliche 
Entstehung (“Latgales vēstures īpatnības”).     
    2002. gada 24. – 25.janvāris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference 
“DU Humanitārās fakultātes Zinātniskie lasījumi”. Referāts “Albums “Terra 
Mariana” (1888) Latgales historiogrāfijas skatījumā”. 
    2002. gada 1. marts, Rēzekne. Starptautiska zinātniska konference “Tradicionālais 
un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā”. Referāts “Albums “Terra Mariana 
(1888)” – Latgales vēstures avots”.  
    2002. gada 5.- 6. aprīlis, Daugavpils. X Starptautiskais seminārs “Telpa un laiks 
literatūrā un mākslā”. Referāts “Latgale albumā “Terra Mariana (1888)””. 
    2002. gada 23.- 24. maijs, Liepāja. 5. Starptautiska konference “Sabiedrība un 
kultūra”. Referāts “Kurzeme albumā “Terra Mariana (1888)”. 
    2002. gada 6.- 7. maijs, Liepāja. 7. Starptautiska konference “Sabiedrība un 
kultūra”. Referāts “Kurzeme albumā “Terra Mariana (1888)”. 
    2003. gada 30.-31.janvāris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference 
„Daugavpils  
Universitātes Humanitārās fakultātes 13. Zinātniskie lasījumi”. Referāts 
“Reăionālistika: pētījuma saturs, īpatnības”. 
    2004. gada 29. – 30. janvāris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference 
„Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 13. Zinātniskie lasījumi”. Referāts 
“Reăionālā pieeja vēstures pētniecībā: Lejassaksijas (Vācija) zinātnieku atziĦas”.  
    2005. gada 28. – 29. janvāris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference 
„Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 14. Zinātniskie lasījumi”. Referāts 
“V ēstures tēli albumā “Terra Mariana”.  
    2005. gada 28. – 29. aprīlis, Liepāja. 8. Starptautiska zinātniska konference 
“Sabiedrība un kultūra”. Referāts “1904. un 1905.g. Latgalē: nacionālā atmoda un 
(vai) revolūcija”. 
    2005. gada 25. – 29. maijs, Novopolocka (Baltkrievija). Starptautiska konference 
“Dvina – Daugavpils’”. Referāts “Vikingu mantojums Daugavpils reăionā: jaunākie 
atklājumi”. 
    2005. gada 19.jūnijs, Daugavpils. Daugavpils Universitātes Mūzikas un Mākslu 
fakultātes zinātniskā konference “Latgales Dziesmu svētki vakar un šodien”. 
Referāts “Latgales vēstures īpatnības 20.gs. 1. pusē”.   



    2005. gada 21. oktobris, Daugavpils. Starptautiska konference “Latgale kā 
robežsituācijas fenomens”. Referāts “No albuma “Terra Mariana” (1888) tapšanas 
vēstures”.  
    2005. gada 26.oktobris, Daugavpils. Konference “Latvijas – Polijas kultūras 
kontakti. Referāts “Marijas Pšezdecka – albuma “Terra Mariana” dāvanas Romas 
pāvestam Leo XIII – izveidošanas iniciatore”.  
    2006. gada 26.-27.janvāris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference 
„Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 15. Zinātniskie lasījumi”. Referāts 
“ Avotu un literatūras piesaiste albuma „Terra Mariana” (1888) veidošanā”.  
    2006. gada 6. – 7. aprīlī, Cēsis. Starptautiska konference „Quo vadis, Cēsis”. 
Referāts „Cēsis pāvestam dāvinātajā albumā „Terra Mariana” (1888.g.)”.  
    2006. gada 27. – 28. aprīlis, Liepāja. 9. Starptautiska zinātniska konference 
“Sabiedrība un kultūra”. Referāts “Albums „Terra Mariana” (1888.g.) latviešu, 
vāciešu un poĜu kultūrā un vēsturē”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annas Stankevičas piedalīšanās starptautiskās  zinātniskās konferencēs:  
 

1. DU Humanitāras fakultātes X zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2000.g. 27.01.-
29.01.   
     Referāts: “Тайна в романе А.Радклиф «Итальянец». 
3. VIII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules  
     ainā” Daugavpils, 2000. g. 6.-7. aprīlī 
     Referats: “Дом в «Рождественских рассказах» Ч.Диккенса 
4. Humanitāras fakultātes XI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2001.g. 25.01.-26.01.   
   Referāts: Природа в «Сказках Просто Так» Киплинга.  
5. IX Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules ainā”  
    Daugavpils, 2001. g. 5.-7. aprīlī 
    Referats: Из джунглей – в дом (трансформация картины мира в сборниках 
Р.Киплинга     
    конца Х1Х – начала ХХ века). 
6.  Humanitāras fakultātes XII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2002.g. 24.01.-
25.01. 
    Referāts: История в сборнике Киплинга «Пэк с холмов Пака». 
7. Humanitāras fakultātes XIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2003.g. 27.01.-
29.01.     
   Referāts: Человек в «Ключарев-романе» В.Маканина. 
8. XI Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Telpiskie modeĜi 
baltu un  
    slāvu kultūrās”. Daugavpils, 2003. g. 12.-14. aprīlī  
    Referāts: Пространственные модели в романе Я.Крооса «Императорский 
безумец». 
9. Starptautiskā konference “VIII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2003. g. 19.- 21. 
maijā.  
   Referāts “ Хронотоп в  «Ключарев-романе» В.Маканина” 
10. Starptautiskā konference „Salīdzinošā  literatūrzinātne Austrumeiropā un 
pasaule. Teorijas  
    un interpretācijas”. Rīga, LU. 2003. 13.-14.10. Referāts „R. Kiplings un 
K.Čukovskis” 
11. Starptautiskā konference “Tekstas lingvistika ir poetika”. Lietuva, ŠauĜu 
universitāte, 2003. 13.-14.11. Referāts: “Миф в Ключарев-романе В. Маканина” 
12. XIV Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  2004.g. 29.01.-
31.01. 

Referāts: „Человек в романе О.Уайльда  «Портрет Дориана Грея»” 



13. Starptautiskā conference „Baltu un  slāvu literārā antropoloăija”. Daugavpils, 
2004. g.1.-3. aprīlī. Referāts: „Человек в повести В.Маканина «Без 
политики»”.  

14. Starptautiskā konference «Компаративистика на пороге ХХ1 века. 
Современные  
      теоретико-методологические проблемы». Krievija, Sanktpēterburga, 
2004.g.17.-18. aprīlī.  

Referāts: „Сказочный мир Р.Киплинга и  К. Чуковского”.  
16. Starptautiskā konference «Современная герменевтика и интерпретация 
художественного  
текста». Lietuva, ViĜĦa, 2004. g. 22.-24. aprīlī.  

Referāts: Концепт «польза» в романе О.Уайльда  «Портрет Дориана Грея» 
17. Starptautiskā konference „IX Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2004. g. 21.-23. maijā 

Referāts: Бокаччо – Рабле – Маканин.  
18. Starptautiskā konference „Взаимодействие литератур в мировом 
литературном  

процессе».  Baltkrievija, GrodĦa, 2004. g. 19.-21. septembrī. 
Referāts: Античные мотивы в повести В.Маканина «Без политики» 

19. Starptautiskā konference „Гайдар и современная культура». Krievija, 
Sanktpēterburga,  

2004. g. , 16.-18. decembrī. 
Referāts: «Голубая чашка» А.Гайдара в контексте литературы 

неоромантизма. 
21. International academic conference “Humanities in New Europe”, January 13-14, 

2005.,   
Vytautas Magnus University. Referāts: Myth in V.Makanin’s Book “Vysokaya-
vysokaya luna”.  

21. XV Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2005.g. 29.01.-
31.01. 

Referāts: “Художественный мир повести В.Маканина «Кавказский пленный» 
“. 
22.  Starptautiskā кonference, velt. M.Bahtinam.  Rīga 2005.g. 26.02.-27.02. 

 Referāts: «Карнавализация в прозе В.Маканина»  
23. XII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Templis baltu 
un  
      slāvu kultūrās”. Daugavpils, 2005. g. 1.-2. aprīlī. Referāts: «Храм в творчестве  

В.Маканина»  
24. Starptautiskā konference “X Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2005. g. 16.- 18. maijā. 

  Referāts: „Два Петровича (к проблеме личности в прозе В.Маканина 
последнего  

  десятилетия)” 
25. Starptautiskā konference „Bērns kultūrā” Daugavpils, 2005. g. 10.- 11. maijā. 

  Referāts: «Ребёнок в книге Р.Киплинга «Сказки просто так». 



26. Кonference «Činnova lasījumi” Daugavpils, 2005. g. 18-.19. oktobrī 
   Referāts: „Игра в романе И. Сабуровой «Корабли Старого города» 

27.  Starptautiskā konference „Neoromantisms un estētisms Eiropas literatūras 
sistēmā”.  

Daugavpils, 2005. g. 4.-5. novembrī. Referāts: „Миф в книге Э.Стенбока 
«Триумф зла» 
28.  Starptautiskā konference  „Ebreju teksts pasaules kultūrā”. Daugavpils, 2005.g. 
15.-16.  

novembrī. Referāts:  «Холокост в романе И. Сабуровой «Корабли Старого 
города» 
29. Starptautiskā konference „VIII Dobičina lasījumi” Daugavpils, 2005.g. 2.-3. 
decembrī. 

 Referāts: «Двинск в романе Л.Добычина «Городе Эн» и романе И. 
Сабуровой 

     «Корабли Старого города».  
30. Starptautiskā konference DU HF XVI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2006. 

26.-27. janvārī. Referāts: Цветы в романе И. Сабуровой «Корабли Старого 
города».  

31. Starptautiskā konference „Baltu un slāvu literārā antropoloăija”. Daugavpils, 
2006. 31.03. Referāts: Человек в романе Л.Улицкой «Медея и ее дети». 

32. Starptautiskā konference „Meninis tekstas.:Suvokimas. Analizes. Interpretacijas. 
Vi ĜĦa, 

      2006. 27.-29.04. Referāts: Граница в сборнике рассказов Л.Улицкой 
«Девочки».   

 
33. Starptautiskā konference «Х1 Славянские чтения» Daugavpils, 2006. 18.-20.05.  
 Referāts: Р.Киплинг – Н.Евреинов – И.Сабурова.  
 
 
 

• Piedalīšanās  parējās  zinātniskās konferencēs un semināros: 
 
1. VII Augstskolu zinātniskais seminārs “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja 
Eiropas  

pasaules ainā” Daugavpils, 1999. g. 6.-7. aprīlī 
   Referāts: Дом в романе Ч.Диккенса «Домби и сын». 
2. Zin. seminārs “Krievu dzeja: 1922. gads”. Daugavpils , 2001.g. 8.decembrī.  
   Referāts: К.И.Чуковский в 1922 г. 
3. Konference “XX gs. kultūras paradigmas”. Daugavpils, 2003. g. 14. martā.  
   Referāts: Мода как феномен оттепели (по воспоминаниям А.Кончаловского). 
4. Zin. seminārs „Lidojumi sapnī un nomodā”.  Daugavpils, 2003. g. 10.decembrī. 
  Referāts: „Книга джунглей» Р.Киплинга  и «Чудесное путешествие Нильса» 
С.Лагерлёф» 



5. Zin. seminārs “Krievu dzeja: 1923. gads”. Daugavpils , 2003.g. 17.decembrī.  
   Referāts:  „Муха-цокотуха» К.И.Чуковского . 
6. Zin. seminārs „Neoromantisms: teorētiskie meklējumi”. Daugavpils, KI, 

2004.09.03. 
   Referāts: Par determinismu.  
7. Zin. konference „Latviešu neoromantisms Eiropas neoromantisma kontekstā” 
    Daugavpils, 2004. 15. oktobrī 
     Referāts: Тема «проклятого золота»: Стивенсон, Киплинг, Лагерлеф. 
8. Zin. seminārs „O.Vailds un K.Skalbe” Daugavpils, 2004.g.  6. decembrī 
    Referāts: Средневековые мотивы в сказках О.Уайльда 
9. ApaĜais galds: „Jugentstils: teorētiskie meklējumi”. DU Komparatīvistikas 

institūts.  
    2005.g. 09.12.  
 



 
Sandras Meškovas 

 
PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKĀS KONFERENCĒS UN SEMINĀROS: 

 
Daugavpils Universitātes XVI Zinātniskie lasījumi, 2005.g. 26.-27.janvāris 
Referāts: “Pilsētvīzijas atmiĦu vēstījumos.”  
 
Starptautiska zinātniska konference “(Re)Constructing Pain and Joy in Language, 
Literature, Culture”, Atēnas (Grieėija), 2005.g. 20.-23. oktobris.  
Referāts: “Pain(s) of Self-revelation in Contemporary Latvian Women’s Writing” 
 
Zinātniska konference “Sieviete 20.gs. literatūrā” Dubulti, 2005.g. 10. septembris. 
Referāts: “Sievišėības versija Aspazijas agrīnajās lugās.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “Bērns kultūrā” Daugavpils, 2005.g. 10.-11. 
maijs. 
Referāts: “Bērnības atmiĦu nozīme Mārgaretas Atvudas romānā “Kaėacs”.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” 
Liepāja, 2005.g. 24.-25.februāris. 
Referāts: “Stāsta noārdīšana stāstījumā (J.M.Coetzee Youth).” 
 
Daugavpils Universitātes XV Zinātniskie lasījumi, 2005.g. 27.-28.janvāris. 
(dalībnieki no Igaunijas, Lietuvas, Grieėijas, Bulgārijas, Baltkrievijas, Krievijas, 
Latvijas) 
Referāts: “Eksistenciālo meklējumu kartogrāfija Henrija Millera prozā.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “Kultūras krustpunkti” Rīga, 2004.g. 12. 
novembris. 
Referāts: “Slīdēšana pa virsmu: subjekts un telpa Henrija Millera agrīnajā prozā.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “Baltu un slāvu literārā antropoloăija” 
Daugavpils, 2004.g. 1.-3.aprīlis. 
Referāts: “Vēstījuma desubjektivizācija Gundegas Repšes romānā Ēnu apokrifs.” 
 
Zinātnisks seminārs “Strindberga diena” Daugavpils, 2004.g.24.marts. 
Referāts: “Hipnosa motīvs Strindberga drāmā “Jūlijas jaunkundze”.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” 
Liepāja, 2004.g. 26.-27.februāris. 
Referāts: “Subjekts – tēls vai subjekts – process.” 
 



Starptautiska zinātniska konference “Globalizācija un kultūra” Daugavpils, 2003.g. 
4.-5.decembris. 
Referāts: “Teritoriālās mašīnas: subjektivitāte un identitātes projekcijas latviešu 
pēcpadomju prozā.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un 
pasaulē. Teorijas un interpretācijas” Rīga, 2003.g. 17.-18.oktobris. 
Referāts: “Metaliteratūras elementi Mārgaretas Atvudas un Gundegas Repšes prozā.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “Genre of the Novel in Contemporary World 
Literature: A Leap or a Standstill?” Tartu, Igaunija, 2003.g. 28. septembris – 
1.oktobris. 
Referāts: “Scar versus Word: Traumatized Female Body in Gundega Repše’s 
Writing.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “The Flesh Made Text: Bodies, Theories, 
Cultures in the Post-Millenial Era” Aristotle University of Thessaloniki, Grieėija, 
2003.g. 14.-18.maijs. 
Referāts: “The Representation of the Female Body in Latvian Writing of the 1990s.” 
 
Starptautiska zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”, 
Liepāja, 2003.g. 28.februāris – 1.marts. (dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, 
Dienvidslāvijas, Zviedrijas, Ukrainas, Čehijas) 
Referāts: “Künstlerroman iezīmes Mārgaretas Atvudas romānā “Kaėacs”.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “Emigrācija un kultūra”, Daugavpils, 2002.g. 
14.-15.novembris. (dalībnieki no Zviedrijas, Kanādas, Lietuvas, Krievijas, Latvijas) 
Referāts: “Sievišėais nomadisms G.Repšes romānā Sarkans.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “Re-thinking Culture and Literature: 
Transnational and Comparative Spaces”, Rīga, 2002.g. 1.-3.novembris. (dalībnieki 
no Lielbritānijas, Vācijas, ASV, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Krievijas, Ukrainas, 
Baltkrievijas, Latvijas) 
Referāts: “Autobiographical Novels by Women in Latvian Literature of 1990s.” 
 
Liepājas 8.konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”, 2002.g. 22.februāris. 
Referāts: “Sievišėās būtības meklējumos: ginēze Mārgaretas Atvudas un Gundegas 
Repšes rakstībā.” 
 
Daugavpils Universitātes XII Zinātniskie lasījumi, 2002.g. 24.-25.janvāris. 
(dalībnieki no Polijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Latvijas) 
Referāts: “Varmācības triumfa fantasmagorija Gundegas Repšes Īkstītē.” 
 



Starptautisks zinātniskais seminārs “Gender Aspect of Contemporary Drama”, 
Sanktpēterburga, 2001.g. 7.-9.decembris. (dalībnieki no Ukrainas, Krievijas, Čehijas, 
Ungārijas, Latvijas) 
Referāts: “The Heroines of Aspazija’s Drama as Imaginary Projections of ‘the New 
Womanhood’ in Latvian Cultural Context of Early 1900s.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “Cultural Studies Between Politics and Ethics”, 
Bath Spa University College, 2001.g. 6.-8.jūlijs. (dalībnieki no Lielbritānijas, 
Kanādas, ASV, Polijas, BeĜăijas, Francijas, Ėīnas, Somijas, Ēăiptes, Latvijas) 
Referāts: “Dissenting Voices: Women’s Autobiographical Writing in Post-Soviet 
Latvia of 1990s.” 
 
Starptautiska zinātniska konference “AtmiĦa kultūrvēsturiskā kontekstā”, 
Daugavpils, 2001.g. 10.-11.maijs. (dalībnieki no Lietuvas, Baltkrievijas, 
Lielbritānijas, Latvijas) 
Referāts: “Disonējošā atmiĦa: autobiogrāfiskās modalitātes problēma Vizmas 
Belševicas Billes triloăijā.” 
 
Starptautiska starpdisciplināra zin. konference “Dzīve tekstā: Sieviete mūsdienu 
literatūrā un humanitārajās zinātnēs”, Rīga, 2001.g. 6.-8.aprīlis. 
Referāts: “Zaudētās valodas meklējumos: meitas liecība Vizmas Belševicas un 
Margitas Gūtmanes autobiogrāfiskajos darbos.” 
 
Latvijas Universitātes 59. zinātniskā konference “Valoda un literatūra kultūras 
apritē”, Rīga, 2001.g. 8.februārī. (dalībnieki no Baltkrievijas, Lietuvas, Latvijas) 
Referāts: “Autobiogrāfiskā žanra īpatnības jaunākajā latviešu sieviešu literatūrā”. 
 
Seminārs “Rethinking Post-1945 History: Women and War in Central Europe”, 
Budapešta, 2000.g. 30.jūnijs-2.jūlijs (dalībnieki no Ungārijas, Austrijas, Čehijas, 
ASV, Lietuvas, Latvijas) 
Referāts “Experiences of War and Occupation in Latvian Women’s Memory Writing 
of 1990s”. 
 
Starptautiskā ziemas skola “Cultural Studies in Transforming Societies: Theory and 
Practice”, Minska, 2000.g. 31.janvāris-13.februāris. (dalībnieki no Lielbritānijas, 
Čehijas, Krievijas, Baltkrievijas, Latvijas) 
 
Ceturtais starpreăionālais seminārs dzimtes un kultūras studijās “Women in 
Literature and Arts – Ten Years After the Changes”, Budapešta, 1999.g.oktobris-
2000.g.oktobris. (dalībnieces no Ungārijas, Čehijas, Polijas, Horvātijas, Serbijas, 
Rumānijas, Latvijas) 
Referāts “Anna Brigadere and the Construction of Woman in her Autobiographical 
Novel “Dievs.Daba.Darbs.”” 



 
Starptautiska zinātniskā konference “Past As Prologue? European Transformation 
and Integration after 1989” Džordžtaunas Universitātē, Vašingtonā, 1999.g. 15.-
16.oktobrī. (dalībnieki no ASV, Lielbritānijas, Ungārijas, Latvijas, Vācijas) 
Referāts “Daughter of the Deported Father: Reconstructing Soviet Occupation in 
Latvian Women’s Memory Writing of 1990s”. 
 
Starptautiska zinātniskā konference “Writing Women’s History and History of 
Gender in Countries in Transition”, Minska, 1999.g. 30.septembrī-2.oktobrī. 
(dalībnieki no Kazahstānas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas, 
ASV, Bulgārijas, Ukrainas, Čehijas, Horvātijas, Albānijas, Zviedrijas, Nīderlandes, 
Latvijas) 
Referāts “Reconstructing Soviet Occupation in Latvian Women’s Memory Writing”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. KuzĦecova 

   piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos 
 
 

1. Кузнецов А. М. Глаголица: между греческим и латинским // Humanitārās 
fakultātes IX zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DPU, 1999. 

2. Иванов А. С. , Кузнецов А. М. Динабург в документах времен царя 
Алексея Михайловича // Славянские чтения. Даугавпилс: 
Даугавпилсский пед. университет, Центр русской культуры (Дом 
Каллистратова), май 1999. 

3. Кузнецов А. М. Грамматика количественных местоимений в 
древнерусском книжном языке XI-XIV вв. // Московский гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова. Филологический факультет. Международная 
конференция "Древние языки в системе университетского образования: 
их исследование и преподавание". 26-28 января 2000 г. 

4. Кузнецов А. М. Прилагательное í2öü: синтагматика и парадигматика // 
Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DPU. 2000. 

5. Кузнецов А. М. Усвоение церковнославянских именных и членных форм 
согласуемых слов русскими книжниками XI-XII вв. // Vilniaus 
universitetas Kauno Humanitarinis fakultetas. Paradigmatika, sintagmatika ir 
kalbos funkcijos. Tarptautin÷ mokslin÷ konferencijа. Kaunas. 2000. 

6. Кузнецов А. М. Субстантивные функции прилагательных в древней 
славянской письменности  // Русский язык: исторические судьбы и 
современность. Международный конгресс исследователей русского 
языка. Москва, филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. 
13-16 марта 2001 года.  

7. Кузнецов А. М. Происхождение фразеологизма БЛУДНЫЙ СЫН в 
языках Европы // Humanitārās fakultātes XI zinātniskie lasājumi. Daugavpils: 
DPU. 2001.  

8. Кузнецов А. М. Инновации во флексиях прилагательных по данным 
древнерусской письменности XI-XII веков // Международная 
конференция «Новое в палеорусистике», 16-17 ноября 2001 года. Georg-
August-Universität Göttingen, Seminar für Slavische Philologie. 

9. Кузнецов А. М. Формы косвенных падежей полных прилагательных в XI 
веке // Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Институт русского 
языка им. В. В. Виноградова. Аванесовские чтения. Международная 
научная конференция 14-15 февраля  2002 г. Москва. 

10. Кузнецов А. М., Королева Е. Е. Учебник нового типа по синтаксису 
русского языка // Тартуский университет. Кафедра русского языка. 
Конференция «Проблемы языка диаспоры». Tartu, 2002. 



11. Иванов А. С., Кузнецов А. М. Динабург в начальный период Первой 
Северной войны (1655-1656) // Даугавпилсский центр русской культуры, 
Даугавпилсский университет. Славянские чтения. II. Даугавпилс, 2002. 

12. Кузнецов А. М. К вопросу о происхождении  фразеологизма собака на 
сене // Humanitārās fakultātes XII zinātniskie lasājumi. Daugavpils: DPU. 
2002. 

13. Кузнецов А. М. Взаимодействие адъективного и местоименного 
склонений в древнерусской письменности ХI века // «Русистика на 
пороге ХХI века: проблемы и перспективы». Международная научная 
конференция (Москва, 8-10 июня 2002 г.). 

14. Кузнецов А. М. Залог и ересь (об одной форме в «Написании о правой 
вере» Константина-Философа) // Тартуский университет. Международная 
конференция, посвященная 75-летию эмеритус-профессора отделения 
русской и славянской филологии Тартуского уни-та М. А. Шелякина 
«Языковые функции: семантика, синтактика, прагматика». 9-10 января 
2003 г. 

15. Кузнецов А. М. Членные формы местоимений в древнерусской 
письменности XI века // МГУ им. М. В. Ломоносова. Филологический 
факультет. Международная научная конференция «Сравнительно-
историческое исследование языков: современное состояние и 
перспективы». Москва, 22-24 января 2003 года. 

16. Кузнецов А. М. Унификация склонения прилагательных по членному 
типу (косвенные падежи множественного и двойственного числа и 
творительного падежа единственного числа) // Humanitārās fakultātes XIII 
zinātniskie lasājumi. Daugavpils: DPU. 2003. 

17. Кузнецов А. М. О возможности связи категории определенности с 
формами прилагательных // Международный семинар «Мир текста: 
время, пространство, субъект» 25-27 апреля 2003 г., Таллинский 
педагогический университет, кафедра русского языка. Таллин. 

18. Кузнецов А. М. Членные формы местоимений в древнерусской 
письменности XI века // МГУ им. М. В. Ломоносова. Филологический 
факультет. «Сравнительно-историческое исследование языков: 
современное состояние и перспективы». Международная научная 
конференция. Москва, 22-24 января 2003 года. 

19. Кузнецов А. М. Утрата рода прилагательными в древнерусском языке // 
Русский язык: исторические судьбы и современность. II Международный 
конгресс исследователей русского языка. Москва, МГУ им. М. В. 
Ломоносова, филологический фак-т. 18–21 марта 2004 года. 

20. Кузнецов А. М. Утрата форм среднего рода множественного числа 
прилагательных в древнерусском языке // Русская и сопоставительная 
филология: состояние и перспективы. Международная конференция, 
посвященная 200-летию Казанского университета. (Казань, 4–6 октября 
2004 года). 



21. Кузнецов А. М., Королева Е. Е. Новый подход к изучению синтаксиса в 
школе // Международное образование: итоги и перспективы. Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 50-
летнему юбилею Центра международного образования МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 22–24 ноября 2004 года. 

22. Кузнецов А. М. Переложение псалмов в русской поэзии (В. Капнист, 
иеромонах Роман) // Daugavpils universitātes Komparativistikas Institūta 
Starptauriskajā zinātniskajā konferencē «Tulkojums kā kultūru dialogs». 2004. 
g. 3. – 4. decembrī. 

23. Кузнецов А. М. Наблюдения над языком древнерусских грамот из 
Рижского городского архива // Daugavpils universitātes Humanitārās 
fakultātes XV zinātniskajos lasījumi. 2005.g. 27.-28. janvārī. 

24. Кузнецов А. М. Договор 1229 г. между Смоленском, Ригой и Готским 
берегом: к вопросу о датирующих признаках // Daugavpils Krievu kultūras 
centra (KaĜĜistratova nama) un Slāvu valodniecības katedras Starptautiskajā 
konferencē «Кирилло-Мефодиевские чтения». 2005.g. 24. maijā. 

25. Кузнецов А. М. Написание о правой вере Константина Философа: 
залоговые формы причастий // Всероссийская научно-практическая 
конференция «Православие в поликонфессиональном обществе: история 
и современность», посвященная 450-летию Казанской епархии. 22 июля 
2005. 

26. Кузнецов А. М. К вопросу о датировке списков А и Е Торгового договора 
Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г. // III Международная 
научная конференция «Комплексный подход в изучении Древней Руси». 
Москва, 4-7 октября 2005. 

27. Кузнецов А. М. Инхоативные глаголы в русском и латышском языках //  
Daugavpils universitātes Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta 
Starptautiskajā seminārā “Pierobeža: Lingvistiskais konteksts”. 2005.g. 10. 
novembrā.  

28. Кузнецов А. М. Исправления в списке А смоленского договора 1229 г. // 
Daugavpils universitātes Humanitārās fakultātes XVI zinātniskajos lasījumi. 
2006.g. janvārī. 

29. Кузнецов А. М. Исправления в списке А смоленского договора 1229 г. // 
VII мiжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуска-руска-польскае 
супастаўляльнае мовазнаўства, лiтаратуразнаўства, культуралогiя». – 
Вiцебск: ВДУ iмя П. М. Машэрава. 25-26 апреля 2006. 

30. Кузнецов А. М. О датировке списка D смоленского договора 1229 г. // 
«Восточные славяне в Балтийском регионе» Кирилло-Мефодиевские 
чтения (Даугавпилсская гор. дума, Центр русской культуры, Каф. рус. 
лит. и культуры, Каф. слав. языкознания). 12 мая 2006. 

 
 
 



GENADIJA MARKOVA PIEDAL ĪŠANĀS ZINĀTNISKAJ ĀS 
KONFERENCĒS, KONGRESOS, SIMPOZIJOS (2000.-2006.) 

 
1. Humanitārās fakultātes XIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, DU. 2003. 30.-
31.01. Referāts: “Категория поэзии и творчества в лирике  К. Случевского”;  
2. XI starpt. zin. seminārs “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: telpiskie modeli baltu 
un slāvu kultūrās” Daugavpils, DU 2003.11.-12.04. Referāts:  “Топос города в 
лирике К.Фофанова”; 
3. DU Humanitāras fakultātes  XIV zinātniskie lasījumi.  Daugavpils. 2004. 29.01.-
31.01. 
4. Starptautiskā konference «Современная герменевтика и интерпретация 
художественного текста». Lietuva, ViĜĦa. 2004. g. 22.-24. aprīlī. Referāts: 
Интертекст и контекст стихотворения К.Случевского «После казни в 
Женеве».  
5. Starptautiskā konference „Старообрядчество в Латвии”. Latvija, Rīga, 2004. 
29.-30.aprīlī. Referāts:   „О научных конференциях по староверию в Латвии”.  
6. Zinātniski praktiskā konference „Pareiztīcība un krievu literatūra”. Daugavpils, 
KKC 25.05.2004. Referāts:  Идеология православия в произведениях 
А.С.Хомякова.  
7. Ivana Lukaša daiĜradei veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils, DU, 
2004.04.06.//  
Referāts:   Граф Калиостро в изображении И.Лукаша и А.Толстого 
8. Zinātniskais seminārs „A.Čehovs Baltijā”. Daugavpils, DU. 2004.29. 10. 
Referāts:   Святочный рассказ в творчестве А.Чехова 
9. Konference „Slāvu grāmata”. Daugavpils, KKC, 2004. 13.11.Referāts:   Жизнь и 
деятельность Ивана Федорова 
10. V.Bikova daiĜradei veltīts zinātniskais seminārs. Daugavpils, DU, 2004. 26. 11.  
Referāts:   Категория героического в повести В.Быкова  «Обелиск». 
11. S.Kržižanovska daiĜradei veltītā Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 
DU, 2004. 2.-3.decembrī. Referāts:   Москва в повести С.Кржижановского 
«Воспоминания о будущем».  
12. Genādijs Markovs. Starptautiskā konference „XV Zinātniskie Lasījumi”. 
Daugavpils Universitāte, 2005.gada 27.-28. janvāris. Referāts:   Категория музыки 
в лирике К.Случевского. 
13. Zinātniskā konference „XX gs. Kultūras paradigmas (Masu kultūras un 
kontrkultūras fenomeni: mūzika, kino). Daugavpils Universitāte. 2005. gada 19. 
martā. Referāts:   Песни Александра Новикова как явление контркультуры.   
14. Starptautiskā zinātniskā konference „Templis baltu un slāvu kultūrās”. 
Daugavpils Universitāte, 2005. g., 1.-2. aprīlī. Referāts:   Храм в поэзии 
К.Случевского. 
15. Starptautiskā zinātniskā konference “X Slāvu lasījimi”.  Daugavpils, 2005. 16.-
18. maijā. Referāts:   Царь Саул в русской поэзии 19 века. 



16. Международная научно-просветительская конференция «Кирилло-
Мефодиевские чтения». Центр Русской Культуры (Дом М.Каллистратова). 
2005. g. 24. maijā. Referāts:   Библейская тематика в лирике А.С.Хомякова. 
17. Zin. seminārs «Журнал «Перезвоны» и русское Зарубежье». Daugavpils 
Universitāte, 2005. g.,. 4. jūnijā. Referāts:   Отечественная война 1812 года в 
«Перезвонах»: декабрьский номер 1927 года. 
 18. «Činnova lasījumi” Daugavpils, 2005. g. 18-.19. oktobrī. Referāts: Сборник 
В.Набокова „ Гроздь»: структура и семантика.   
19. Starptautiskā konference „Jevăenijs ŠešoĜins: liktenis un daiĜrade”. Daugavpils, 
2005. g. 26.-27. novembrī. Referāts:   Цветочная семантика в поэзии Евгения 
Шешолина. 
20. Starptautiskā konference „Dobičina lasījumi”.  Daugavpils, 2005.gada 2.-3. 
decembrī. Referāts:  Парадоксы обывательского сознания в рассказе 
Л.Добычина «Дориан Грей». 
21. Starptautiskā konference DU HF XVI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2006.26.-
27.01. Referāts:   Стихотворение С.Есенина «Цветы мне говорят – прощай...» 
22. Starptautiskā konference “Baltu un slāvu literārā antropoloăija”.  Daugavpils, 
2006.31.03. Referāts:   Категория греха и праведности в поэме К.Случевского  
«В снегах». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROF. F. FJODOROVA 
PIEDAL ĪŠANĀS STARPTAUTISKĀS KONFERENCĒS (2000.-2006.) 

 
Konferences nosaukums Norises vieta 

(valsts, 
pilsēta) 

Norises  
Gads 

Referāta  nosaukums    

1. DU Humanitārās 
fakultātes X   
     Zinātniskie lasījumi 

Daugavpils 2000.01 О романных 
структурах В.Скотта 

2. Krievu kultūras lokālie 
teksti  

Krievija, 
Perma  

2000.07. О Латгалии как 
культурном 
пространстве 
 

3. VI   ICCEES World 
Congress 

Somija, 
Tampere   

2000.08. Композиционный 
монтаж  
в русской прозе 1920-
х годов (М.Зощенко, 
Ю.Тынянов, 
Л.Добычин) 

4. Baltija gadsimtu mijā Rīga 2000.10. E.T. A. Hofmans  
Eiropas kultūrā 
19.gs. beigās un XX 
gs. sākumā  

5. The Semiotics of 
Pilgrimage  

Jeruzaleme 2001.03. Паломничество в 
романтической 
Культуре 

6. «Русская провинция:  
путешествиево времени и  
пространстве» 

Krievija, 
Маskava-
Plesa 

2001.07. «Двинский текст 
Арсения 
Формакова» 

7. DU Humanitārās 
fakultātes XI Zinātniskie 
lasījumi 

Daugavpils 2001.01 О 
предромантическом 
топосе  
Батюшкова 

8. Baltijas valstu krievu 
kultūra laikaposmā starp 
pasaules kariem  (1918.-
1940.) 

Rīga 2001.04. Лирика А.Формакова 
как провинциальный 
текст 

9 VI Slāvu lasījumi  Daugavpils 2001.05. Ранние поэмы 
Мицкевича в сис-
теме романтической 
культуры 



10. Humanitārās fakultātes 
XII  Zinātniskie lasījumi 

Daugavpils 
Ped 
Universitāte 

2002.01. Импрессионизм в 
системе культуры 
Х1Х века 
 
 

11. X starptautiskā 
zinātniskā konference “Telpa 
un laiks literatūrā un mākslā: 
māja Eiropas pasaules ainā”   

Daugavpils, 
DU 

2002.04. Храм в творчестве 
Гофмана 

12. VII Slāvu lasījumi  Daugavpils 2002.05. Море в русской 
лирике 1820- 
1830-х годов 

13. «Единство и 
национальное    
своеобразие в мировом   
литературном процессе» 

Krievija,  
Sanktpeterbur
ga 

2002.04. 1)Две модели 
европейского 
романтизма.  
 2) О философии и 
научной методологии 
Н.Я.Берковского 

14. Международная 
конференция «Эмиграция 
внешняя и внутренняя» 

Igaunija, 
Tallina 

2002.09 Сигизмунд 
Кржижановский:  
«Черт на дрожках», 
или «Страна 
Советов»  

15. DU Humanitārās 
fakultātes XIII  Zinātniskie 
lasījumi 

Daugavpils 
Universitāte 

2003.01. Гусарский пир 
Дениса Давыдова 

16. Циркумбалтийский 
регион: перекресток 
культур 

Krievija, 
Kaliningrada 

2003. 
04. 

Смена этносов как 
социо-семиотический  
взрыв 

17. Salīdzinošā  
literatūrzinātne   
Austrumeiropā un pasaule.   
Teorijas un interpretācijas 

Rīga, LU 2003.04. Гофман: Тынянов 

18. XI starptautiskā 
zinātniskā konference “Telpa 
un laiks literatūrā un mākslā: 
telpiskie modeĜi baltu un 
slāvu kultūrās”.   

Daugavpils, 
DU 

2003.04. Русское 
романтическое море:  
Метафизический 
аспект 

19. VIII Slāvu lasījumi Daugavpils, 
DU 

2003.05. Кржижановский: 
Свифт 

20. Rotko 100.gadadienai  
veltīta starptautiskā 
konference 

Latvija, 
Daugavpils 

2003. 
24.-25. 
09. 

Этюд о Двинске 



21.Третьи Пушкинские 
чтения в Тарту. К 220-
летию В.А.Жуковкого и 
200-летию Ф.И.Тютчева 

Igaunija, 
Tartu 

2003. 
09. 

Де Ла Мотт Фуке – 
Жуковский: 
«Ундина»  

22. International scientific 
conference-discusion 
“Comporative Literature 
and Cuktural Awareness”  

Lietuva, 
Vi ĜĦa 

2003. 
11. 

Plenāra sēde: 
Перевод как диалог 
культур 
Sekcijas sēde: 
Гофман: Набоков 

23. Международная 
конференция "Ф.И. Тютчев 
и духовная культура его 
времени. К 200-летию со 
дня рождения поэта" 

Polija, 
Krakova 

2003. 
12. 

Концепт «гул» в 
лирике Тютчева 

24. DU Humanitārās 
fakultātes XIV Zinātniskie 
lasījumi 

Daugavpils 
Universitāte 

2004.01. «Сволочь с песнью 
заунывной...», или 
вызов  
Катенина 

25. Компаративистика на 
пороге ХХ1 века. 
Современные теоретико-
методологические 
проблемы.  

Krievija,  
Sanktpēterbur
ga 

2004.04. Гофман: Каверин 

26. Международная 
конференция   
«Современная 
герменевтика и 
интерпретация 
художественного текста  

Lietuva, 
Vi ĜĦa 

2004.04. 
 

Андрей Тургенев и 
Василий  
Жуковский: 
кладбищенский текст 

27. Baltu un Slāvu literārā    
antropoloăija 

Daugavpils 
Universitāte 

2004.04.  Европеец Х1Х века 

28. IX Slāvu lasījumi  Daugavpils 
Universitāte 

2004.05. Степное 
пространство в 
русской поэзии Х1Х 
века 

29.III Эткиндовские чтения Санкт-
Петербург 

2004.06. «Римские очерки» 
Аполлона Майкова. 

30. Starptautiskā konference   
   Humanities in New Europe   
 

Vitauta Dīžā 
universitātē 
(KauĦa). 

2005. 
13.-
14.01. 

«Бидермайер как 
культура». 

DU HF XV zinātniskie 
lasījumi. 

 2005. 
27.-
28.01. 

„Натурализм сквозь 
призму персонажа”. 



Starptautiskais kongress 
"Mesiānisma idejas ebreju 
un slāvu kultūrās" 

Jeruzalēmes 
Universitāte  

 

7.- 
12.03.20
05. 

Язык романтической 
культуры: 
мессианство 

M.Bahtina 100-gadei veltīti 
lasījumi 

Latvijas 
Univer-sitāte, 
Rīga 

2005.26.
02.   

«Бахтин и теория 
романа». 

Kultūru krustojumā: krievi 
Baltijas reăionā 

Jurmalā 2005.6.-
8. 05. 

Латгалия  в воспоми-
наниях Н.О.Лосского 

Starptautiskā zinātniskā 
konference „Дневники 
русских писателей в 
литературном  и 
исторической контексте” 

Varšavas 
Universitāte 

2005. 
20.-
21.05. 

От дневника к 
мемуару, или 
Метаморфоза образа 
Тынянова в сознании 
Чуковского. 

X Slāvu lasījumi. Daugavpils 
Universitāte 

2005. 
16.-
18.05 

„Из заметок о стихах 
Ходасевича”. 

Šveice Baltijas kultūru telpā 
– pazīstamā „švesniece” 

Daugavpils 
Universitāte 

 Швейцарские 
томления 
постоттепельного 
советского социума 

Starptautiskā konference   
LETONICA. 

Daugavpils 
Universitāte 

2005. 
18.-
20.10. 

Этюд о Двинске. 

Igora Činnova lasījumi Daugavpils 
Universitāte 

2005.21.
10. 

«Игорь Чиннов: 
Homo ludens». 

Starptautiskā zinātniskā 
konference „Ebreju teksts” 
Eiropas kultūrā”, 

Daugavpils 
Universitāte 

15-
16.11. 
2005.  

Вальтер Скотт и 
судьбы европейских 
евреев. 

VIII Dobi čina lasījumi   Daugavpils 
Universitāte 

2005. 2.-
3. 
decembrī 

«Вокруг «Лешки».   

XVI DU Humanitārās 
fakultātes  
zin. lasījumi 
 

Daugavpils 
Universitāte 

2006.g.  
25.-
28.01.  

 

Baltu un slāvu literārā 
antropoloăija 
 

Daugavpils 
Universitāte 

2006.g. 
31. 
martā 

Homo ludens XIX века 

VII Starpt. konference 
«Художкственный текст. 
Восприятие. Анализ. 
Интерпретация» 

Vi ĜĦas Pedag. 
universitāte 

2006.g.  
27.-
28.04.  

Из пространственной 
 поэтики 1841 года:  
Лермонтов. 

XI Slāvu lasījumi  Daugavpils 2006. g. Об исходе первой  



 Universitāte 18.-
20.05. 

русской эмиграции 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nadeždas Fjodorovas  

piedalīšanās zinātniskajos konferences un publikācijas 
 

 
PUBLIK ĀCIJU SARAKSTS: 
 

13.  Речевая функция в романе Ф.Сологуба «Творимая легенда». // Meninis 
tekstas. Suvokimas. Analize. Interpretacija. Vilnius, 2000. 81.-88. lpp. 

 
14. Дворянский дом в романе Тургенева «Дворянское гнездо» // 

Пространство и время литературе и искусстве. Вып Х. Daugavpils, 2001. 
34.-57. lpp. 

15. Уменьшительно-ласкательные форманты в лирике И. Чиннова. // 
Чинновский сборник. Daugavpils, 2003, (ar līdzautoru F.Fjodorovu).  – 32.-
48.lpp.  

16. “Anno Domini MCMXXI” в системе творчества А.А.Ахматовой. // 
Филологические чтения-2002. Daugavpils, 2003. 66.-82. lpp. 

17. Анна Ахматова: 1922 год. // Русская поэзия: год 1922. Daugavpils, 2003. 
3.-21. lpp.  

18. Лексические модели ранней прозы И.Бунина. // Tekstas: lingvistika ir 
poetika. 12. Šiauliai. 2003. 75.-76. lpp. (tēzes).  

19. Система действий в «семейной хронике» Гарина-Михайловского 
«Детство Темы». // Филологические чтения-2003. Daugavpils, 2004. 88.-
102. lpp.  

20. Текстопорождающая лексическая функция в романе Ф.Сологуба 
„Мелкий бес»// Взаимодействие литератур в мировом литературном 
процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. Материалы 
Х международной научной конференции. Гродно, 2005. Часть 1, с. 318-
324.  

21. Артемий Николаевич Карташев  // «Филологические чтения-2004», 
Daugavpils: „Saule”, 2005. 149-165. lpp.  

22. Городская усадьба в «семейной хронике» Н.Гарина-Михайловского 
(«Детство Темы») // “Славянские чтения IV”. Daugavpils-Rēzekne, 2005. 
169.-181.lpp. 

23. Новеллы-притчи И.Бунина //«Филологические чтения-2005», Daugavpils: 
„Saule”, 2006. 157-164. lpp. 

24. Петербург в романе Н.Гарина-Михайловского «Студенты» //Telpa un 
laiks literatūrā un māksla. 12 sējums: Telpiskie modeli baltu un slāvu kultūrā. 
(Izdevniecībā).  

 
 

 



PIEDAL ĪŠANAS KONFERENCĒS  
 

• Piedalīšanās starptautiskās  zinātniskās konferencēs:  
 

1) VIII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules ainā” Daugavpils, 2000. g. 6.-7. aprīlī 
   Referats: Дом в романе И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» 
2) Starptautiskā konference «Филологический анализ и интерпретация 
художественного текста». ViĜĦa 2000.g. 26.-28. aprīlī. 

Referats: Речевая функция в романе Ф.Сологуба «Творимая легенда».  
3) XI Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Telpiskie modeĜi 
baltu un slāvu kultūrās”. Daugavpils, 2003. g. 12.-14. aprīlī  
  Referāts: Система топосов в «семейной хронике» Н. Гарина-Михайловского 
4) Starptautiskā konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. Liepājas 
Pedagoăijas    akadēmija, 2003.g. 28.02-01.03. 
   Referāts: Пространственные модели в русской художественной прозе начала 
ХХ в.  
5) Starptautiskā konference Текст: лингвистика и поэтика, Lietuvā, ŠauĜu 
Universitātē,  
     2003. g. 13.-14. novembrī  
    Referāts  Лексическая система ранней прозы И. Бунина.  
6)  DU Humanitārās fakultātes XIV zinātniskie lasījumi. 2004.g. 29.- 30.01. 
     Referāts: О жанровой природе «Инженеров» Н. Гарина-Михайловского. 
7) Starptautiskā konference “Baltu un slāvu literārā antropoloăija”. Daugavpils, 
2004. g. 1.-3. aprīlī.   
    Referāts  Артемий Николаевич Карташев 
8) Starptautiskā konference «Современная герменевтика и интерпретация 
художественного текста (лингвистический, литературоведческий и 
дидактический аспекты)», ViĜĦas Pedagoăiskā universitāte, 2004. g. 22.-24. aprīlī 
Referāts: «Иуда Искариот» Леонида Андреева: герменевтические искусы.  
9) „DU Humanitārās fakultātes XV zinātniskie lasījumi”. Новеллы-притчи 
И.Бунина. Starptautiskā konference Daugavpils, 2005.g. 27.-28. janvārī. 
10) Starptautiskā konference „Latgale kā robežsituācijas fenomens”. Модальные 
модификаторы в лирике И.Чиннова. DU,Daugavpils. 2005. g. 21.- 22. oktobrī.  
11)  Starptautiskā konference DU Humanitārās fakultātes XV zinātniskie lasījumi”. 
Daugavpils, 2006.g. 26.-28. janvārī. «Сломанный цветок» в тетралогии Гарина-
Михайловского. 
12) Starptautiskā conference. VII Starpt. konference «Художкственный текст. 
Восприятие. Анализ. Интерпретация». VPU, ViĜĦa 27.-29. aprīlī. Поэтика 
финала в малой прозе Гарина-Михайловского.  
13) Starptautiskā konference “Communication as translation”. DU, 
Komparatīvistikas institūts. 2006. 9.-11.05. Освоение Ибсена: Андрей Белый.  



14) Starptautiskā konference „XI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2006.18.-20.05.  
Модальная функция в малых жанрах Гарина-Михайловского.  
 

• Piedalīšanās cita veida konferencēs un semināros: 
 

1)  Igora Činnova III Zinatniskie lasījumi. Daugavpls Universitāte, 1999.g. 9. 
oktobrī.   

Referāts: Об уменьшительно-ласкательных формантах в лирике 
И.Чиннова.  

2) Zinātniskais seminārs “Krievu dzeja: 1921. gads”. Daugavpls Universitāte, 
1999.g. 3.-4. decembrī   

Referāts: “Anno Domini MCMXXI” в системе творчества А.Ахматовой. 
DPU Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi. 2000.g. 27.-29. janvārī  
    Referāts: Речевые способы сотворения легенды в романе Ф.Сологуба 

«Творимая  
                  легенда» 

3) Zinātniskais seminārs “Krievu dzeja: 1922. gads”. Daugavpls Universitāte, 
2001.g.  

      8. decembrī   
Referāts: А. Ахматова в 1922 году.  

4) DU Humanitārās fakultātes XIII zinātniskie lasījumi. 2003.g. 30.01.-01.02.  
    Referāts: Структура действия в «семейной хронике» Н.Гарина 
Михайловского  
                   «Детство Темы» 

 5) Zinātniskais seminārs “Krievu dzeja: 1923. gads”. Daugavpls Universitāte, 
2003.g. 12.-13.  

     decembrī   
     Referāts: Мария Шкапская в 1923 году. 

 
 
 
 



 
 

Elīnas VasiĜjevas 
piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs (2000.-2006.) 

 
1. DU Humanitāras fakultātes X zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2000.g. 27.01.-
29.01.   
   Referāts: "Человек в сборнике Шолом - Алейхема "Тевье - молочник" 
2. VIII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules  
     ainā” Daugavpils, 2000. g. 6.-7. aprīlī 
     Referāts: “Дом и его история в драме Ф. Горенштейна "Бердичев" 
3. Humanitāras fakultātes XI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2001.g. 25.01.-26.01.   
   Referāts: Пространство в романе В. Жаботинского "Самсон Назорей"  
4. IX Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules ainā”  
    Daugavpils, 2001. g. 5.-7. aprīlī 
    Referāts: Дом в романе братьев Каудзит "Времена землемеров" 
    Referāts "Одесса в романе В. Жаботинского "Пятеро"  
5. Starptautiskā konference "Dobičina lasījumi", Daugavpils, 12.12.2001. 
    Referāts "Еврейский текст в прое Л. Добычина". 
6.  Humanitāras fakultātes XII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2002.g. 24.01.-
25.01. 
     Referāts: "Жанровые особенности драмы Райниса "Вей, ветерок!" 
7. X starptautiskā konference "Telpa un laiks literatūrā un mākslā". Daugavpils, 
2002. 11.-13.04. 
   Referāts "Telpiskie modeĜi Aspazijas dzejā". 
8. Starptautiskā konference Slāvu lasījumi. Daugavpils, 24.-26.05.2002.  
    Referāts "Одесский текст:Бабель - Жаботинский. 
9. VII Jauno pētnieku konference judaikā. Maskava, 13.-15.07.2002. 
    Referāts "Роман В. Жаботинского "Самсон Назорей": миф и реальность" 
10. Starptautiskā zinātniskā konference "Emigrācija un kultūra". Daugavpils, 11.-
13.11.2002. 
    Referāts "J. JaunsudrabiĦa "ZaĜā grāmata" 
11. Humanitāras fakultātes XIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2003.g. 27.01.-
29.01.     
     Referāts: Античность в ромне В. Жаботинского "Самсон Назорей". 
12. XI Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Telpiskie 
modeĜi baltu un  
    slāvu kultūrās”. Daugavpils, 2003. g. 12.-14. aprīlī  
    Referāts: Пространственные модели в романе Я.Крооса «Императорский 
безумец». 



13. Starptautiskā konference “VIII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2003. g. 19.- 21. 
maijā.  
   Referāts “ Пьеса Г. Горина "Поминальная молитва" 
14. Starptautiskā konf. “Aktuālās problēmas literatūrzinatnē”, Liepaja, 2003.g. 
27.02-01.03. 
   Referāts: “GogoĜa motīvi brāĜu Kaudzīšu romānā "Mērnieku laiki" 
15. Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga, 16.-17.09.2003. 
     Referāts "Ebreju teksts R. BlaumaĦa literārajā mantojumā" 
16. Salīdzinošā  literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaule. Teorijas un 
interpretācijas. Rīga, LU  2003. 13.-14.10.  
     Referāts "S. Nadsona dzejolis "Ja ros…" un V. Žabotinska romāns "Samsons 
Nazorejs". 
17. Starptautiskā konference "Globalizācija un kultūra". Daugavpils, 4.-5.12.2003. 
    Referāts "Ebreju teksts 19. gs. latviešu literatūrā". 
18. XIV Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  2004.g. 29.01.-
31.01. 
    Referāts: "Роман братьев Каудзит "Времена землемеров": поэтика названия" 
19.Starptautiskais kongress judaikā. Maskava, 31.01.-2.02.2004. 
    Referāts "Художественный мир драмы Ф. Горенштейна "Бердичев" 
20. Starptautiskā konference "Aktuālās problēmas literatūras zinātnē". Liepāja, 24.-
25.02.2003. 
    Referāts "BrāĜu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" kompozīcija". 
21. Starpt. konfer. „Baltu un  slāvu literārā antropoloăija”. Daugavpils, 2004. g.1.-3. 
aprīlī. 
    Referāts: „Человек в романе братьев Каудзит "Времена землемеров"  
22. Starptautiskā conference «Компаративистика на пороге ХХ1 века. 
Современные теоретико-методологические проблемы». Krievija, 
Sanktpēterburga, 2004.g.17.-18. aprīlī 
     Referāts: Мотив избранничества: Райнис - Т. Манн..  
23. Starptautiskā konference «Современная герменевтика и интерпретация 
художественного  
текста». Lietuva, ViĜĦa, 2004. g. 22.-24. aprīlī.  
    Referāts: Роман В. Жаботинского "Самсон Назорей": проблемы 
интерпретации" 
24. Starptautiskā konference „IX Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2004. g. 21.-23. maijā 
    Referāts: Герой или антигерой: трагедия В. Ерофеева "Вальпургиева ночь или 
Шаги командора".  
25. Jauno humanitārās zinātnes pētnieku kolokvijs. Daugavpils - Sanktpēterburga, 
25.-26.05.2004. 
    Referāts "Миф о потерянном рае: латышско - еврейское литературное 
пространство" 
26. Jauno pētnieku starptautiskākonference judaikā. Maskava, 14.-16.07.2004. 
    Referāts: "Художественный мир драмы В. Жаботинского "Чужбина". 



27. Starptautiskā konference "Одесса и еврейская цивилизация: И. Бабель". 
Odesa, 8.-10.11.2004. 
     Referāts "Детство в художественном мире И. Бабеля"  
28.Starptauriskā konference "Latviešu neoromantisms Eiropas neoromantisma 
kontekstā".      Daugavpils, 15.10.2004. 
     Referāts "Pagātne latviešu un ebreju drāmā 20. gs sākumā" 
29. Starptautiskā konference „Гайдар и современная культура». Krievija, 
Sanktpēterburga,  
2004. g. , 16.-18. decembrī 
    Referāts: Элементы рождественской сказки: "Чук и Гек" (текст и кинотекст). 
30. XV Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  2005.g. 29.01.-
31.01. 
   Referāts: “Италия в творчестве Д. Рубиной “.  
31. Starptautiskā konference "Aktuālās problēmas literatūras zinātnē". Liepāja, 25.-
27.02.2005. 
    Referāts "A. Alunāna luga "Icigs Mozes": ebreju teksts latviešu literatūrā". 
32. Starptautiskais kongress judaikā. Maskava, 1.-3.02.2005. 
    Referāts "К вопросу о еврейском тексте в латышской литературе". 
33. Starptautiskais kongress "Mesiānisma idejas ebreju un slāvu kultūrās". 
Jeruzaleme, 7.- 12.03.2005. 
   Referāts "Пророк - Антихрист - Мессия (роман Ф. Горенштейна "Псалом") 
34. XII Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Templis baltu 
un  
    slāvu kultūrās”. Daugavpils, 2005. g. 1.-2. aprīlī  
    Referāts: «Храм в романе Ф. Горенштейна "Псалом".  
35. Starptautiskā konference “X Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2005. g. 16.- 18. maijā. 
    Referāts: «Перемещение в пространстве: поэма В. Ерофеева "Москва - 
Петушки". 
36. Jauno humanitāro zinātĦu pētnieku kolokvijs. Sanktpēterburga, 3.-5.06.2005. 
    Referāts "Поэма В. Ерофеева "Москва - Петушки: сценические версии". 
37. Referāts „Daugavpils un Mihoels” 
Starptautiskā konference „Latgale kā pierobežsituācijas fenomens”. Daugavpils, 
Latvija, 21.10. 2005. 
38. Referats „Семантика изгнания в романе Ф. Горенштейна «Псалом». 
Starptautiskā konference „Latgale kā robežsituācijas fenomens” (Чинновские 
чтения), Daugavpils, Latvija, 21.10.2005. 
39. Referāts „Семантика силы в романе В. Жаботинского «Самсон Назорей» 
Starptautiskā konference «Одесса и еврейская цивилизация», Odesa, Ukraina, 
31.10.-2.11. 2005. 
40. Referāts «Еврейский текст Ю. Давыдова» 
Starptautiskā konference „Ebreju teksts” Eiropas kultūrā”, Daugavpils, Latvija, 15.-
16.11.2005. 
41. Referāts „Ziedi Aspazijās dzejas krājumos” 



XVI Humanitāras fakultātes  zinātniskie lasījumi. Daugavpils,  2006.g. 26.01.-27.01. 
42. Referāts „Grāmata F. Gorenšteina romānā „Psalms” 
Starptautiskais kongress judaikā. Maskava, 30.01.-1.02.2006. 
43. Referāts „Ebreju teksts Poruka prozā” 
Zinātniskā konference „Aktuālās problēmas literatūras zinātnē”, Liepāja, Latvija, 
2006. 3.-4.03. 
44. Referāts „Lauvas 20. gs. 70.-90. gadu krievu literatūrā” 
Starptautiskā zinātniskā konference „Literārā antropoloăija”, 1.-2.04.2006., 
Daugavpils. 
45. Referāts „Telpa V. Pjecuha „Krievu anekdotēs” 
Starptautiskā konference „Teksta interpretācija”, 26.-27.04.2006., ViĜĦa, Lietuva. 
46. Referāts „Ibsens – ebreju teātris – Žabotinskis” 
Starptautiskā zinātniskā konference „Communication as translatio”, 9.-11.05.2006., 
Daugavpils. 
47. Referāts „F. Gorenšteina drāmas „Strīdi par Dostojevski” mākslinieciskā 
pasaule” 
Starptautiskā zinātniskā konference „XI Slāvu lasījumi”, 18.-20.05.2006., 
Daugavpils. 
48. Referāts „Maskava – Petuški”: skatuviskā vērsija?” 
Jauno humanitāro zinātnieku kolokvijs, 22.-24.05.2006., Rīga – Kuldīga. 
 
 



 
 

7. pielikums 
 

Doktorantu publikāciju saraksts 
 



Ilonas ěahas publikāciju saraksts. 
 
 
 

1. „Zviedru literatūras tulkotājs Ivars Orehovs”. Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis, 
Nr. 6, 2004. 

 
2. „Tendences latviešu un zviedru literārajos kontaktos (1980 - 1993)”,  

Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas, Zinātnisko rakstu 
krājums VII, Daugavpils: Saule, 2006.  

 
3. „Jērana Tunstrēma romāns „Mēnesspiens”: latviskā un zviedriskā lasījuma 
pieredze”,      
    Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, Rakstu krājums 11, Liepāja 2006. 
 
4. „Latviešu un zviedru daiĜliteratūras tulkojumi (1980-1993)”, Kultūras 
krustpunkti II, Rīga  

2006. 
        
      5. „Raganas tēls Majgulas Akselsones romānā „AprīĜa ragana” un latviešu 
literatūrā:  

      kopīgais un atšėirīgais”, Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, 
problēmas,   

Zinātnisko rakstu krājums, Daugavpils (nodots publicēšanai). 
       
      6. „Bērni un pieaugušie Astridas Lindgrēnes darbos”, Bērns literatūrā un kultūrā,  

Daugavpils (nodots publicēšanai).  
     

7. „Rīga zviedru kriminālkomisāra skatījumā”, Literatūra un kultūra: process, 
mijiedarbība,  

problēmas, Zinātnisko rakstu krājums, Daugavpils (nodots publicēšanai). 
 

8. „Latviešu daiĜliteratūras tulkojumi Zviedrijā”, Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē,  

Rakstu krājums, Liepāja (nodots publicēšanai). 
        
      9. „Latvian literature in Sweden”, Communication as translatio: Nordic-Baltic-
Russian   
            cultural dialogues, May 9-11, 2006, Daugavpils University, Latvia. 
(sagatavots  
            publicēšanai) 
  
 



A. Romanovskas publikācijas saraksts. 
 

Antons AustriĦš latviešu 
literatūras kritikā 

Humanitāro zinātĦu vēstnesis, 
Daugavpils, 2006, Nr.9, 17. – 29.lpp. 

1905. gada revolūcija 
A.AustriĦa prozā 

Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē, Liepāja, 2006, Nr.11, 45. – 
54.lpp. 

Noslēpums un noslēpumainība 
A.AustriĦa prozā 

Literatūra un kultūra: process, 
mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko 
rakstu krājums VII, Daugavpils 
Universitāte, 2005, 58.-66.lpp. 

Latviešu un prūšu dievību 
semiotika A.AustriĦa prozā 

“Letonika” Nr. 13, 2005, 88. – 99.lpp. 

S.Pšibiševska teksts 
A.AustriĦa prozā 

Latvijas Universitātes raksti. 681.sēj. 
Literatūrzinātne un folkloristika. 
Salīdzinošā literatūrzinātne 
Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas 
un interpretācijas. Latvijas 
Universitāte, 2005, 94.-100.lpp. 

Virtualitāte J.Einfelda prozā Literatūra un kultūra: process, 
mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko 
rakstu krājums VI, Daugavpils 
Universitāte, 2005. 281. – 294.lpp. 

Nakts A.AustriĦa prozā Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē, Liepāja, 2005, Nr.10, 89. – 
97.lpp. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilzes Kačānes publikāciju saraksts 

 

Tēja O. Vailda un E. Ādamsona poētiskajā pasaulē // iesniegts publikācijai 

zinātnisko rakstu krājumā „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”  – 2006. 

 

O. Vailda Londona // iesniegts publikācijai Daugavpils Universitātes Latviešu 

literatūras un kultūras katedras  zinātnisko rakstu krājumā – 2006. 

 

Katram savs  dvēseles spogulis: Vailds – Rozītis – Ādamsons // iesniegts 

publikācijai zinātnisko rakstu krājumā „Baltu un slāvu literārā antropoloăija”– 

2006. 

 

Andersens un  Vailds // iesniegts publikācijai Daugavpils Universitātes 

Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta zinātnisko rakstu krājumā – 

2006. 

 

Kristietības un estētisma krustpunkti O. Vailda daiĜradē // iesniegts publikācijai 

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta 

zinātnisko rakstu krājumā – 2006. 

 

O. Vailds 20. gs. sākuma latviešu   literatūras kontekstā // iesniegts publikācijai 

Varšavas universitātes zinātnisko rakstu krājumā – 2005. 

 

Exotic  attributes in O. Wilde’s creative work. // iesniegts publikācijai KauĦas 

V. Dižā universitātes zinātnisko rakstu krājumā – 2005. 

 

Granātābola semantika O. Vailda pasaku krājumā „Granātābola namiĦš” un P. 

Rozīša stāstu krājumā „Granātu ziedi”. // Latvijas Kultūras Akadēmija zinātnisko 



rakstu krājums „Kultūras krustpunkti II” – Rīga, apgāds „Mantojums” 2006. - 102. – 

111.lpp.  

 

Oskars Vailds: dzīve vēstulēs. // Daugavpils Universitātes Humanitāro ZinātĦu 

Vēstnesis Nr. 5 - Daugavpils, Rēzekne 2004.- 112. – 118.lpp. 

 

 

 



 
 
 

RUDĪTES RINKEVI ČAS 
PUBLIK ĀCIJU SARAKSTS: 

 
1. Latviskās identitātes meklējumi latviešu literatūrā. // Latv. lit. un kultūras katedras 
zin. rakstu krājums. DPU izd. “Saule”, 1998, 69.-74.lpp. 
2. Laika zīmes jaunākajā latviešu bērnu prozā. Turpat, 74.-79.lpp. 
3. Nacionālās identitātes veidošanās aspekti literatūras stundā. // 2. Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Person. Color. Nature. Music.” rakstu krājums. DPU izd. 
“Saule”, 2000, 98.-102.lpp. 
4. Laika zīmes Vika pasakās. // LU zinātniskie raksti “Valoda un literatūra kultūras 
apritē”, 638. sēj., R., 2001, 105.-112.lpp. 
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi.  
IzmaiĦas, ja tādas ir. 

 
Mērėis: 
 
 Programmas galvenais mērėis ir augstākās kvalifikācijas speciālista – 
literatūrzinātnieka sagatavošana, kurš ir spējīgs izvirzīt un risināt mūsdienu 
filoloăijas zinātnes svarīgākās problēmas. 
 
Uzdevumi: 
  



• mūsdienu literāro parādību analīzes metodoloăiju apgūšana (kas Ĝauj risināt ar 
konkrēto vēsturiski filoloăisko situāciju saistītus zinātniskus jautājumus); 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par konkrētas nacionālās literatūras vēsturi vai 
par salīdzināmo nacionālo literatūru vēsturi apguve; 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par pētāmās vai salīdzināmās literatūras un 
kultūras laikmetu fundamentāla apguve; 

• pasaules un īpaši Eiropas literatūras apguve tādā apjomā, kas Ĝauj izskatīt 
konkrētas nacionālās literatūras zinātniskās problēmas plašā kultūras un literārā 
kontekstā; 

• aktīva piedalīšanās DPU un Latvijas universitāšu zinātniskajā dzīvē, ka arī 
sistemātiska piedalīšanās zinātniskajās konferencēs ārzemēs, sistemātiskas 
publikācijas ievērojamākajos filoloăiskajos žurnālos, kas atspoguĜo izvēlētā 
pētījuma iznākumus; 

• optimālu apstākĜu radīšana doktorantiem izvirzīto uzdevumu īstenošanai, proti, 
iespējas strādāt bibliotēkās un arhīvos ārzemēs, iespējas piedalīties citu 
augstskolu rīkotajās un starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, iespējas 
stažēties kādā no tās valsts universitātēm, kuras literatūra tiek pētīta;  

• apstākĜu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai  aizstāvēšanai. 
 

2. Studiju programmas struktūra. 
 

 
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas 

sadaĜās. IzmaiĦu analīze un pamatojums. 
 Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru 

kabineta noteikumiem). 
 

 
Programmas apjoms - 120 kr. p. 
 
Literatūrzinātnes doktora programmai ir divas apakšnozares: 

 
3)  cittautu literatūras vēsture,  
4)  salīdzināmā literatūrzinātne.   
 

Doktora programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maăistra studiju 
programmām, visas šīs programmas veido viengabalainu DU literatūrzinātniskās 
izglītības sistēmu.  

Atšėirībā no bakalaura studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras vēstures 
izpēte) un maăistra studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras teorijas izpēte), 
doktora studiju programmai ir teorētiski  vēsturiska ievirze, kas nodrošina augstāko 



sintētisko analīzes līmeni. Doktora studiju programmas pamatā ir nacionālo pasaules 
ainu realizēšana literārajos tekstos un to salīdzināšana.  

Programma sastāv no lekciju kursiem un semināriem un promocijas darba. 
Lekciju kursi un semināri tiek sadalīti divās grupās:  

1) obligātie lekciju kursi,  
 2) obligātās izvēles kursi.  

 
Doktora programma sastāv no trim blokiem:  

 
1) Teorētiskais bloks, kuru veido tādi kursi kā: «Mūsdienu literatūrzinātnes 

metodoloăija» un «Teorētiskais seminārs». Teorētiskā bloka mērėis ir doktorantu 
spēja brīvi orientēties mūsdienu literatūrzinātnes metodoloăiskajos virzienos un 
doktora pētījuma metodoloăiskās bāzes izveide. Teorētiskais seminārs notiek 
otrajā un trešajā studiju gadā, šajā seminārā tiek izskatīti jaunākie zinātniskie 
darbi (tie, kas parādījušies doktorantu studiju laikā). Šajā blokā ietilpst arī kurss 
“M ūsdienu zinātnes koncepcijas un māksla”. 

  
2) Teorētiski vēsturisko bloku pirmām kārtām veido kursi, kuru pamatā tiek 

aplūkotas pētāmo nacionālo literatūru pamatparadigmas, kā arī kurss 
“Rietumu kultūras pamatparadigmas”. 

 
Šī blokā galvenais uzdevums ir:  

 
• vispusīga konkrētās nacionālās literatūras vai dažādu nacionālo literatūru 

(ja tās tiek salīdzinātas) pasaules ainu izpēte.  
 
Tas viss Ĝauj aplūkot konkrēto nacionālo literatūru plašā kultūras kontekstā 
un zināmā mērā precīzi noteikt pētāmās parādības vietu kultūras vērtību 
sistēmā. 
 

3) Literatūrvēsturiskā bloka pamatā ir seminārs “Pētāmā laikmeta nacionālas 
literatūras vēsture” (katrā konkrētā gadījumā notiek konkrētās nacionālās literatūras 
izpēte, piemēram, ja doktorants studē vācu literatūru, tad tā ir vācu literatūra). 
Salīdzināmās literatūrzinātnes programmā analoăiska funkcija ir semināram “Pētāmo 
laikmetu salīdzināmo literatūru vēsture”. Šajā blokā tiek iekĜauti arī tādi kursi kā 
“Valodas procesi pētāmā laikmeta literatūrā” un “Pētāmā laikmeta vēsturiskie 
procesi” (piemēram, ja tiek pētītas 19.gs. otrās puses literārās parādības, tad tiek 
Ħemti vērā visi 19.gs. otrās puses vēsturiskie procesi), “Pētāmā laikmeta kultūras 
procesi”. 

 
Atbilstoši 1999.g. 6. aprīĜa “Nolikumam par promocijas kārtību un 
kritērijiem” doktorantam jākārto arī eksāmens svešvalodā. TādēĜ doktora 
studiju programmā tiek paredzēta vienas Eiropas valsts valodas apguve un, 



pirmkārt, angĜu valodas apguve (jo tā ir starptautiskā komunikācijas valoda). 
Doktoranti var apgūt arī citas svešvalodas: vācu, franču vai kādu no 
skandināvu valodām. Nepieciešamības gadījumā salīdzināmās 
literatūrzinatnes programmas ietvaros ir iespējama divu svešvalodu apguve. 
 

2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, 
izmaiĦu nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti). 

 
2000./2001. un studiju gadā studiju kursu satura izmaiĦu nebija. 
 
 
3. Studiju programmas realizācija. 

 
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 
individuālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, 
izvēles pamatojums un analīze. 
 
Lekcijas – palikušas par vienu no svarīgākajam formām, runājot par 
kontaktstundam. Īpaša nozīme obligāto kursu daĜā, kura balstās uz teorētiskajām 
zināšanām. Lekciju formu izvēle ir atkarīga no literatūras pieejamības un tēmas 
diskussionala rakstura. 
Semināri – tiek izmantoti gan pamatkursos, gan izvēles kursos. Tie paredz 
doktorantu iespēju patstāvīgi analizēt tekstus, faktus, izteikt un aizstāvēt savu 
viedokli. Pirms semināru sagatavošanas paredz nopietnu darbu ar zinātnisko 
literatūru. Semināros tiek apspriesti diskusionālas   rakstura jautājumi.  
Individuālais darbs – attīsta doktorantu pētnieciskas un profesionālas spējas. 
Humanitāro zināšanu apgūšana ir saistīta liela skaita literatūras apgūšanu. Studiju 
laikā nepieciešams iepazīties at lielo daiĜliteratūras un zinātniskās literatūras 
sarakstu, kas pieprasa daudz laika. Doktorantūrā tiek pasvītrota individuālā darba 
nozīme. 
 

3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. 
Ja kontaktnodarbības sastāda  vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā 
pamatojums (pielikumā fakultātes Domes vai nodaĜas Padomes lēmums). 

 
Lielākoties kursu vērtība ir 2 KP, no tiem 1 KP (40 st.) ir paredzēti 
kontaktstundām, 1 KP – doktorantu patstāvīgam darbam. Ja pasniedzējs saskata 
nepieciešamību, kontakstundu skaits var nedaudz palielināties. 
 

3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un 
uzdevumiem 

(pielikumā – studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu). 
 



Pamatā studiju plāns nav mainījies. Sk. studiju plānu. 
 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 
4.1. Akadēmiskā personāla  pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarbība 
. 

Pētnieciskā darba virzieni: 
 

• Telpa un laiks literatūrā un mākslā  
         (vadīt. prof. F. Fjodorovs) 
 

 a) IX Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja Eiropas 
pasaules ainā” Daugavpils, 2001.g., 5.-7. aprīlī. 

b) izdots rakstu krājums «Пространство и время в литературе и искусстве: 
Дом в европейской картине мира. Выпуск 10. Daugavpils, «Saule», 2001. 
196.lpp. 

 
• Literatūrvēsturiskā programma „19. un 20. gadsimtu  Eiropas kultūras 

vēsture”(vad. prof. F.Fjodorovs, prof. E.Mekšs) 
 
Konferences un semināri: 
 
a) Starptautiskā konference „VI Slāvu lasījumi” (2001.g. maijā) 
b) Starptautiskā konference „VI Dobičina lasījumi” (2000.g. decembrī) 
c) Starptautiskais seminārs veltīts S. Kržižanovska daiĜradei (2001.g. 26-27. 

janvārī) 
 
Izdevumi: 
 
a) rakstu krājums. Славянские чтения – I. Daugavpils – Rēzekne, 

издательство Латгальского культурного центра, 2000. 230. lpp. 
b)  rakstu krājums. Филологические чтения: 1999. Daugavpils, 2001. 147. 

lpp 
c)  rakstu krājums. Русская поэзия: год 1921. Daugavpils, 2001. 119. lpp. 

 
Docētāji ir ieguvuši grantus zinātniskas pētniecības veikšanai: 
 

• LZP grants Nr. 01.0047  Baltijas un slavu kultūru telpiskie modeĜi (vadītājs 
prof. F.Fjodorovs); 

• L.Dobičina daiĜrade – finansē Daugavpils pilsētas Dome; 
• Slāvu kultūras paradigmas – finansē Daugavpils pilsētas Dome. 



 
 
 

Programmu ietvaros veiktie pētījumi kĜuva par pamatu zinātniskiem  pētījumiem, tajā 
skaitā arī promocijas  darbiem. 

    Docētāji un doktoranti aktīvi piedalās pētnieciskajā darbā.  
 

(Sk. 4. pielikumā Krievu literatūras un kultūras katedras zinātniskas  
dzīves hroniku 2000./2001. g.g. ) 
 

 
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.  

Promocijas darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam (pielikumā 
– promocijas darbu tēmu saraksts). 

 
Doktorantūrā studējošie veic pastāvīgu pētniecisko darbu: 

• piedalās katedras zinātniskajās konferencēs; 
• organizē un piedalās jauno zinātnieku konferencēs: 

 
1) Krievu literatūras un kultūras katedras organizēta studentu zinātniskā 

konference Eiropas kultūra: jaunais skatījums (2001. gada februārī). 
2) DU studentu zinātniskā konference (2001. gadā  maijā).  

 Doktoranti aktīvi piedalās dažādās katedrā organizētās un 
starptautiskās konferencēs. Sk. 5. pielikumu. 

 
5. Vērt ēšanas sistēma. 
 

5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, 
izvēles pamatojums un analīze. 

 
Programmas ietvaros tiek izmantotas dažādas vērtēšanas un izvērtēšanas 
metodes. 
Kursa nobeigumā – eksāmens vai diferencētā ieskaite. 
Eksāmens – obligātiem un pamatkursiem. Eksāmeni paredz noteikto 
jautājumu sistēmu, jautājumi tiek piedāvāti studentiem uzsākot kursu ar 
piedāvātas literatūras sarakstu. Eksāmens paredz teorētisko zināšanu 
demonstrāciju. 
Diferencēta ieskaite- speciāliem un izvēles kursiem. Pēc pasniedzēju izvēles 
var notikt gan mutiski, gan rakstiski: jautājumi, radošs uzdevums, eseja, tests, 
darbs grupās. 
 
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana tikai 

semestra beigās). Izvēles pamatojums. 



 
Programmas apguves novērošana notiek pastāvīgi, semestra vai gada laikā. 
Tas dod iespēju: 

• pastāvīgi kontrolēt materiāla apguvi un studentu pastāvīgo darbu; 
• veicināt kontaktu ar studentiem (diskusijas, dialogi, iesaistīšana pētnieciskā 

darbā); 
• mudināt doktorantus regulāri un pastāvīgi strādāt; 

būt objektīviem, vērtējot kursa apguvi. 
 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.)   rezultāti 

un analīze (pielikumā - aptauju anketu paraugi). 
 
Studiju procesa pilnveidošanai notiek studējušo viedokĜu noskaidrošana par 
programmu, rīkojot aptaujas. 2000./2001. studiju gada aptaujas rezultātā var 
secināt 

• studiju kursu svarīguma pakāpe novērtēta pārsvarā uz 4 vai 5 
pasniegšanas līmenis novērtēts kā augsts un Ĝoti augsts; 

• programmā studējošie reti izmanto Internetu, pamatojot to ar pakalpojumu 
dārgumu, kā arī ar to, ka nav tādas nepieciešamības; 

• 100-procentīgi studējošie norada uz to, ka nepietiekams ir nodrošinājums ar 
vieslektoriem; 

 
 

6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. 
Programmas beidzēju nodarbinātība. 

 
Programmas beidzēji pārsvarā ir nodarbināti izglītības jomā: ăimnāzijās, 
vidusskolās, koledžās, kā arī augstākajās mācību iestādēs: Daugavpils 
Universitāte (Krievu literatūras un kultūras katedrā, Latviešu literatūras un 
kultūras vēstures katedrā, AngĜu valodas katedrā, Vācu valodas katedrā, 
Zviedru valodas centrā), Rēzeknes Augstskolā. 
 
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 
 

7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits,  
tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

 
Programmas kursus pamatā nodrošina Krievu literatūras un kultūras un 
Vispār īgās un krievu valodniecības katedru docētāji: 
 



LZA korespondētājloceklis, Dr. habil. philol., profesors F. Fjodorovs 
Dr habil. philol., profesors E. Mekšs 
Dr. habil. philol., asoc. profesors J. Trofimovs 
Dr. philol., docents A. ĥeminuščijs 
Dr. philol., docente A. Stankeviča 
Dr. philol., docente E. VasiĜjeva 
Dr. philol., docents G. Markovs 
Dr. philol., docents A. KuzĦecovs 
Dr. philol., docente G. Sirica 
Maă. philol. lektore N. Fjodorova 
Maă. philol., lektors A. Dunskis 
Maă. philol. lekt. I. Vingre 

  
Habilitēti doktori                  doktori            maăistri      

                3                                    6                       3      
 

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu 
likuma prasībām (pielikumā personāla atjaunošanas, apmācības 

un attīstības plāns). 
 
Programmas akadēmiskais personāls veic zinātniskus pētījumus (piedalīšanas 
konferencēs, konferenču organizācija, rakstu un monogrāfiju publicēšana, 
piedalīšanas zinātniskajos projektos. 
Visam akadēmiskajam personālam ir atbilstošie zinātniskie grādi (doktora un 
habilitētā doktora grādi, maăistri apkalpo tikai svešvalodas kursu). Personāls 
ir izvēlēts amatos atbilstoši Augstskolu likuma prasībām un saskaĦa ar DU 
Satversmi. 
 
(Sk. 4. pielikumu) 
 

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla 
 īpatsvars studiju programmā. 

 
IzĦemot vieslektorus, kuri tiek aicināti atsevišėo speciālkursu lasīšanai, 
studiju programmu apkalpo pamatdarbā strādājošais akadēmiskais personāls. 
Vieslektori: 
 

Prof. T. Civjane (Maskava). Lekciju cikls “Annas Ahmatovas daiĜrade” (2001.g. 16.-
18. maijā). 

 
Prof.  V. Bajevskis (Smolenska). Lekciju cikls Borisa Pasternaka romāns „Doktors 
Živago” (2001.g. 23.-25. maijā). 



 
Visi docētāji strādā pamatdarbā. 

 
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, 

 kas ietekmē programmas kvalitāti. 
 
Nozīmīgu problēmu nav. 
 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 
 

8.1. Studiju programmas finansēšana. 
 

 Doktorantūras studiju programmas galvenais finansējuma avots ir valsts 
budžeta līdzekĜi.  

Visi iegūtie līdzekĜi iekĜaujas kopējā Humanitārās fakultātes finansējumā un 
tiek izmantoti akadēmiskā personāla darba apmaksai un citiem izdevumiem 
pēc fakultātes Domes lēmuma. 
 

8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. 

IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 

Doktoru programma tiek realizēta auditoriju nodarbību un studentu patstāvīgā darba 
formā.  
 Studiju plāni un studiju kursu programmas ir apspriestas katedru sēdēs, 
apstiprinātas un pieejamas doktorantiem : 

• visām nodarbībām studiju programmas ietvaros vienmēr tiek nodrošinātas 
auditorijas; 

• ir pieejama datorklase ar pieslēgumu Internētam; 
studējošie var izmantot Latgales Centrālās bibliotēkas fondus, kas atrodas 
līdzās universitātes ēkai. Promocijas darbu izstrādei tiek izmantotas arī Rīgas 
u.c. Latvijas pilsētu bibliotēkas, kā arī ārzemju (piem., Krievijas Federācijas, 
Apvienotās Karalistes, Norvēăijas Karalistes) muzeji, arhīvi un bibliotēkas. 
 

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo  
literatūru un informāciju.  

IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 

Lai apgūtu studiju programmu, studējošā rīcībā ir literatūra un citi mācību līdzekĜi: 
• DU Zinātniskās bibliotēkas fondi ar 343556 eksemplāriem (62782 

nosaukumi); DU bibliotēka ir pievienota bibliogrāfiskai sistēmai “ALISE”; 
• M.Bodrova  grāmatu kolekcija;  



• citi privātie dāvinājumi (N.Miheloviča, A. un D.RūsiĦi (ASV), A.Rozenbahs 
(Zviedrija), A.Vabulis, H.Maršavs, F.Fjodorovs), Veinas Valsts universitātes 
(ASV), Vēstures un reăionālo pētījumu institūta (Fehta, Vācija) dāvinātās 
grāmatas u.c. 

• TEMPUS, CIVITAS u.c. projektu ietvaros iegādātās grāmatas; 
• Latgales Pētniecības institūta bibliotēkas fondi (2500 nosaukumu), datu bāze 

“Latgales dati”, elektroniskās publikācijas LPI interneta mājas lapā 
(www.dau.lv/LP);  

• studentiem ir pieejamas mācībspēku privāto bibliotēku grāmatas.  
• audiovizuālie materiāli (video ieraksti, diapozitīvi, mūzikas ieraksti, CD u.c.); 

uzsākta videotēkas, CD kolekcijas, mutvārdu vēstures avotu kolekcijas 
veidošana; 

•  datori ar pieslēgumu Internetam – zinātniskā darba, mācību procesa un 
lietvedības vajadzībām; 

• 3 videotehnikas komplekti mācību procesa nodrošinājumam; 
• audiotehnikas komplekti (magnetofoni, diktofoni, atskaĦotāji) zinātniskā  un 

mācību procesa vajadzībām; 
• 3 diaprojektori un 2 grafoprojektori. mācību procesa nodrošinājumam. 
 

9. Ārējie sakari. 
 

9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas 
 mērėu un uzdevumu izpildes kontekstā. 

 
ĥemot vērā studiju programmas plašumu, studiju programmas absolventi var 
būt pieprasīti dažādās sfērās. Tāpēc programmas ietvaros ir paredzēti 
daudzpusīgie sakari ar potenciālajiem darba devējiem un sadarbības 
partneriem. 
Izglītības iestādes: 

• Skolu valde; 
• Krievu valodas un literatūras skolotāju metodiskā apvienība. 

Kultūras iestādes: 
• Krievu kultūras centrs (KaĜistratova nams); 
• Ebrēju kopiena; 
• Pilsētas un rajona avīžu redakcijas (“Latgales laiks”, “Naša gazeta”, 

“Million”); 
• Novadpētniecības muzejs un arhīvs; 
• Daugavpils teātris; 
• Rīgas Krievu drāmas teātris. 

 
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām  

savā valstī un ārvalstīs. 



 
Sadarbība ar Latvijas Universitāti (programma “Krievu filoloăija” )    
 

 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa 
valstīm). 

 
Nav. 
 

 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs 
 (sadalījums pa valstīm). 

 
Nav. 
 

9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā 
(sadalījums pa valstīm). 
 
Nav. 
 
 
27.06.2001.     Studiju programmas direktors 
datums 
     prof. F.Fjodorovs 
      
 
 



 
 

1. pielikums 
 

FILOLOĂIJAS  DOKTORS literatūrzinātnē 
 

Studiju plāns 2000./2001. st. .g.  
 

  Sadale  pa  
trimestriem 

Kredīt
- 

1. kurss 2. kurss 3. kurss 

Nr
. 

Kursu    nosaukumi  punkti I.sem
.  

2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

p.
k 

 Eksām
eni 

Nedi
fer. 

ieska
ites 

Difer. 
ieskaites 

 st un da s ne d  ē Ĝ ā 

 
 
 
 

 
Literatūrzinātne  
(cittautu literat ūras vēsture)  

          

 Obligātie kursi – 32 

KP 

          

 Promocijas darba 
izstrādes tehnoloăija 

  1 1 1      

 Mūsdienu 
literatūrzinātnes 
metodoloăija 

2   4 2 2     

 Nacionālu literatūru 
galvenās paradigmas 

   6  2 2 2   

 Teorētiskais seminārs   3,4.5,6 8   2 2 2 2 
 Literatūrvēsturiskais 

seminārs “Pētāmā 
laikmeta nacionālo 
literatūru vēsture”  

  2,4 6  2 2 2   

 Svešvaloda  4   7 2 2 2 2   
 Obligātie īzvēles kursi 

– 8 KP  

          

 Rietumu kultūras 
galvenās paradigmas 

          

 Mūsdienu zinātniskās 
koncepcijas un māksla 

2   4 2 2     

 Valodas procesi pētāmā 
laikmeta literatūrā 

2   4   2 2   



 Pētāmā laikmeta 
vēsturiskie procesi  

2   4 2 2     

 Pētāmā laikmeta kultūras 
procesi 

4   4   2 2   

            
 P

romo
cijas 
eksā
mens 

6          

 Promocijas darbs    80       
 Kopā programmā:    120       

 
 
 
 
 

  Sadale  pa  trimestriem Kred
īt- 
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. 
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I.sem.  2.se
m. 

3.sem 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

p.k  Eksāmen
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 Literat ūrzināt
ne: 

 
Salīdzināma 
literatūrzinātne  
 

          

 Obligātie  kursi – 

32 KP 

          

 Promocijas darba 
izstrādes tehnoloăija 

  1 1 1      

 Mūsdienu 
literatūrzinātnes 
metodoloăija 

2   4 2 2     

 Salīdzināmo literatūru 
galvenās paradigmas 

4   6  2 2 2   

 Teorētiskais seminārs    8   2 2 2 2 
 Literatūrvēsturiskais 

seminārs “Pētāmā 
laikmeta nacionālās 
literatūras vēsture”  

   6  2 2 2   

 Svešvaloda  4   7 2 2 2 2   
            



 Obligātie izvēles 

kursi – 8 KP 

          

 Rietumu kultūras 
galvenās paradigmas 

2   4 2 2     

 Mūsdienu zinātniskās 
koncepcijas un 
māksla 

2   4   2 2   

 Pētāmā laikmeta 
salīdzināmo literatūru 
valodas procesi 

2   4 2 2     

 Pētāmā laikmeta 
vēsturiskie procesi 
attiecīgajās valstīs 

4   4   2 2   

 Kultūras procesi 
pētāmā laikmeta 
salīdzinājamajās 
literatūras  

   4   2 2   

            
            
 

Promocijas eksāmens 
6          

 
Promocijas darbs  

   80       

 
Kopā programmā; 

   120 
KP 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. pielikums 
 

Akadēmisko  studiju programma  
“Filolo ăijas doktors literatūrzinātnē ”  

2000./2001. studiju gads 
 

Promocijas darbu saraksts 
 
 
N.p.k. Studējošā vārds, 

uzvārds 
Darba nosaukums Darba 

zinātniskais 
konsultants 

1. Maija Burima K. Hamsuna un J. Akuratera 
prozas mākslinieciskā 
pasaule: sastatāmais 
raksturojums 

Dr.habil. philol., 
akadēmiėe 
V.Vāvere 

2. Ingrīda Kupšāne Emigranta apziĦas modēĜi  
G. Janovskis un G. Gazdanovs 

Dr.habil. philol., 
korespondētājlocek
lis B.Tābuns 

3. Karine Laganovska Volfganga Borherta daiĜrades 
mākslinieciskā pasaule 

Dr.habil. philol., 
prof. 
korespondētājlocek
lis F.Fjodorovs 

4. Larisa Safronova G.Gazdanova agrīnās prozas  
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

5. Valentīna 
Baranovska 

A.Grīna daiĜrade 
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

6. Andris Kazjukevičs G.Senkeviča vēsturiskais 
romāns 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

7. Žans Badins Latvija 20.gs. krievu literārajā 
izpratnē". 

Dr. habil philol., 
prof. E.Mekšs 

8. Rita Bramane Dž.Barija pasaka par Piteru 
Pēnu angĜu bērnu literatūras 
kontekstā. 

Dr. philol.  
doc. A.Stankeviča 

 
 
 
     

 
 
   

 



4. pielikums 
 

AKADĒMISKO   studiju programma  
 

 

“Filolo ăijas doktors literatūrzinātnē ”  
 

Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības 
plāns 

2000/2001.  studiju gadā 
 
1. Akadēmiskā personāla atjaunošana (Studijas doktorantūrā u.t.t.).  

 
Studijas doktorantūrā:   
1.  lektors Andris Kazjukevičs 
2.  asistents Žans Badins 
 
 
 

2. Akadēmiskā personāla apmācība (Kvalifik ācijas celšana Latvijas 
un ārvalstu augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs: kursi, 
semināri, ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās 
utt.). 
 
 
 

3. Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, 
konferences utt.). 
 
1.Prof. F. Fjodorovs, prof. E.Mekšs, doc. E.VasiĜjeva  piedalījās 
projektā “Baltijas un slāvu kultūru telpiskie modeĜi”  – LZA grants 
Nr 01.0047 
2. 1.Prof. F. Fjodorovs piedalījās starptautiskajos projektos: 
  a) "Sanktpēterburga un Baltijas pasaule" (Krievija, Zviedrija, 

Somija, Lietuva, Igaunija).  
   b) "Circumbaltijas reăions: kultūru krustpunkts"  

   (Baltijas valstis, Skandinavijas valstis, Krievija, Polija, 
Vācija). No Latvijas puses projektu   profesors 
F.Fjodorovs). 

 



 
 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs: 
 
 
Prof  F.Fjodorovs  
 

1) „Krievu kultūras lokālie teksti”,  Perma, 2000.g. jūlij ā 
( «О Латгалии как культурном пространстве»); 
2) «VI   ICCEES World Congress», Tampere, 2000.g. 
augustā («Композиционный монтаж в русской прозе 
1920-х годов (М.Зощенко, Ю.Тынянов, 
Л.Добычин»); 
3) «Baltija gadsimtu mijā», Rīga, 2000.g. 30.-31. 

septembrī  («E.T. A. Hofmanis Eiropas kultūrā 
19.gs. beigās un         XX gs. sākumā»); 

                  4)  «The Semiotics of Pilgrimage», Jeruzaleme, 2001.g. 
martā («Паломничество в романтической 
культуре»); 

                  5) DU Humanitārās fakultātes XI Zinātniskie lasījumi, 
Daugavpils, 2001.g. janvārī («О предромантическом 
топосе Батюшкова»); 

                  6) Baltijas valstu krievu kultūra laikaposmā starp 
pasaules kariem (1918.-1940.), Rīga 2001.g. 26.-28. 
aprīlī («Лирика А.Формакова как провинциальный 

текст»); 
                  7) „ VI Slāvu lasījumi” , Daugavpils («Ранние поэмы 

Мицкевича в системе романтической культуры») 
8) Starptautiskā zinātniskā konference (piedal. 

Krievijas, Itālijas un Holandes zinātnieki) 
"Русская провинция: путешествие во времени 
и пространстве", Maskava - Plesa -Maskava, 
2001. g. 20.-26. julījā ("Двинский текст 
Арсения Формакова")     

 
     
Prof. E.Mekšs  
 

«Baltija gadsimtu mijā», Rīga, 2000.g. 30.-31.septembrī 
(Поэтические опыты И.Н. Заволоко в староверческом 



вестнике «Родная старина»); 
«S. JeseĦins periodiskajos izdevumos», Maskava, 2000.g. oktobrī   

(Есенин на страницах эмигрантских газет «Сегодня» и  
«Слово»).    

 «IX starptautiskais zinātĦu seminārs «Telpa un laiks literatūrā 
un mākslā», Daugavpils, 2001.g. 5.-7. aprīlī (Система 
топосов в романе П.И. Мельникова-Печерского «В 
лесах».                                           

 Baltijas valstu krievu kultūra laikaposmā starp pasaules kariem 
(1918.-1940.), Rīga 2001.g. 26.-28. aprīlī (И.Н. Заволоко как 
редактор  и автор журнала «Родная Старина»).         

 
Publikācijas 

 
2000.-2001. st. g.  vietējos un starptautiskajos izdevumos ir 
nopublicēti 132 Krievu literatūras un kultūras katedras docētāju 
raksti.  
 

Publikācijas starptautiskajos izdevumos 

2000.-2001. st.g. 
1) prof. F.Fjodorovs:  
                  1. «Уездное сознание» в ранней прозе Л.Добычина  

(«Встречи с Лиз») // Русская провинция: Миф. Текст. 
Реальность.- Спб., 2000. 260.-277.lpp. 

2. Италия Афанасия Фета // Philologia – 3.- Рига, ЛУ, 
2000. 32.- 47. lpp. 

3.  Жуковский в поэтическом сознании Пушкина (год 
1818):            статья третья // Пушкинские чтения в 
Тарту – 2.- Тарту, ТУ, 2000. 25.- 42.lpp. 

4.  Жуковский: слово и звук //  Музыка и незвучащее.- 
Москва, “Наука”, 2000. 143.-158.lpp. 

5.  Ранние поэмы Мицкевича в системе 
романтической культуры // Жизнь и творчество 
Адама Мицкевича.- С-Пб., РГПУ, 2000. 12.-19.lpp. 

6.  О композиции «Избранных стихов» Довида Кнута 
// Между Востоком и Западом: Евреи в русской и 
европейской культуре.- Таллинн, 2000. 153.-165.lpp. 

7.  Флобер и Добычин (К типологии провинциального 
сознания) // Добычинский сборник – 2, Даугавпилс, 
ДПУ, 2000. 12.-23. lpp. 



8. Италия в лирике позднего Михаила Кузмина // 
Русская поэзия: год 1920.- Даугавпилс, ДПУ, 2000. 
12.-33. lpp. 

9. Жуковский в поэтическом сознании Пушкина 
(1810-е годы ): статья вторая // Филологические 
чтения: 1998.- Даугавпилс, 2000. 23.-36. lpp. 

10. «Час мировых сиротств» (об одной теме книги 
М.Цветаевой «После России» // Северо-Запад. 
Историко-культурный региональ-ный вестник. Вып. 
3. Сборник памяти В.А.Са-погова.- Череповец, 
2000. 194.-208. lpp. 

11. Ночь в лирике Тютчева // Славянские чтения- I.- 
Даугавпилс-Резекне, 2000. 38.- 67. lpp. 

12. Кржижановский и западный романтизм 
//Материалы конференции, посвященной 110-летию 
со дня рождения академика В.М.Жирмунского. С.- 
Петербург, "Наука", 2001. 240.-245. lpp. 

13. Кржижановский и Гофман // Славянскiя лiтаратуры 
у кантэксце сусветнай: Матэрыялы  V Мiжнароднай 
навуковай  канферэнцыi: «Славянскiя лiтаратуры ў 
кантэксце сусветнай».- Частка III.- Мiнск, 2001.-  
140.-146. lpp. 

14. О духовной эволюции ранней Ахматовой: "Вечер"-
"Четки" - "Белая стая"// Актуальные проблемы 
литературы: Комментарий к ХХ веку. Материалы 
международной конференции. - Калининград, 2001. 
90.-109. lpp. 

15. О философии Н.Я.Берковского и его научной 
методологии. // Балтийский филологический 
курьер, 2001.- №2. - 21.-30. lpp.  

 
2) prof. E.Mekšs:  

1. Поэма Н. Клюева «Песнь о Великой Матери» // 
Славянскiя лiтаратуры у кантэксце сусветнай: У 2 
частках. Частка 2.- Минск, 2000, С. 129-133. 

2. Соловецкие посвящения // Наука и бизнес на 
Мурмане: Научн.практич. журнал (Мурманск). 
2000.- №6. С. 59-61. 

3. Красный конь Есенина и Петрова-Водкина // 
Наследие С.А.Есенина на рубеже веков. - Рязань, 



2000. С.17-25. 
4. Высокое родство: Есенин и Лентулов.// Наследие 

С.А.Есенина на рубеже веков. - Рязань, 2000. С. 87-
95. 

5. Миф и реальность в повести Пильняка "Мать сыра-
земля" // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. 
Вып. III-IV. - Коломна, 2001. - С. 42-54.  

6. Реальность и миф в романе Набокова "Подвиг". // 
Славянскiя лiтаратуры у кантэксце сусветнай: 
Матэрыялы  V Мiжнароднай навуковай  
канферэнцыi: «Славянскiя лiтаратуры ў кантэксце 
сусветнай».- Частка III.- Мiнск, 2001.-  66.- 70. lpp. 

7. Пушкин в жизни Есенина (по воспоминаниям 
современников) // Пушкин и Есенин. Есенинский 
сборник. Новое о Есенине. Вып. V.- Москва, 2001. 
С. 75-86. 

 
  

3) Asoc.prof. J.Trofimovs:  
1. Пространственно-временная картина мира в 

рассказе Б.Зайцева «Священник Кронид» // 
Филологические чтения: 1998. – Daugavpils, DPU  
“Saule”, 2000. 

2. Поэтическая декларация Демьяна Бедного в канун 
1920-го года // Русская поэзия: год 1920. – 
Daugavpils, DPU “Saule”, 2000. 

3. Смех в романе Ф.Сологуба «Мелкий бес» // Satyra w 
literaturach wschonio-slowianskich, t.IV. – Bialystok, 
2000. 

4. Белорусский текст в романе Л.Добычина «Город 
Эн» // Славянскiя лiтаратуры у кантэксце сусветнай: 
У дзвух частках. – Частка 2. – Мiнск, 2000. 

5. Нравственно-этические ценности в творчестве 
латгальского поэта Алексея Соловьева // 
Бодровские чтения: Старообряд-чество Латвии: 
вчера сегодня, завтра. – Резекне, 2000. 

6. Роман Б.Пильняка «Голый год» и Л.Добычин // 
Добычинский сборник – 3. – Daugavpils, 2001. 

7. Хлестаковщина как феномен провинциального 
сознания // Классична спадщина i сучасне художнэ 



мисления. - Дрогобыч - Черкасы, 2001. - С.125-131.  
8. Остров Капри в русской литературе начала ХХ века 

(В.В.Розанов - И.А.Бунин) // Славянскiя лiтаратуры 
у кантэксце сусветнай: Матэрыялы  V Мiжнароднай 
навуковай  канферэнцыi: «Славянскiя лiтаратуры ў 
кантэксце сусветнай».- Частка III.- Мiнск, 2001.-  
С.131- 139. 

9.  Балтийский топос в повести Б.Пильняка "Третья 
столица" // Б.А.Пильняк. Исследования и 
материалы. Вып. III-IV. - Коломна, 2001. - С.54-63 
(в соавторстве).  

 
4) doc. A. ĥeminuščijs:  

1. Мотив смерти в художественном мире Татьяны 
Толстой. // Актуальные проблемы литературы: 
Комментарий к ХХ веку. Материалы 
международной конференции. - Калининград, 2001. 
- 120.-126.lpp. 

2. Эпистолярий и проза Чехова (к проблеме 
структурного единства). // Балтийский 
филологический курьер: Научный журнал. - № 2. - 
Калининград, 2001.  

3. Проза Г.Сенкевича в письмах А.П.Чехова. - Acta 
Polono-Ruthenica.-IX. - Olsztyn, 2001. - 76.-81. lpp.  

 
5) lekt. A.Kazjukevičs: 

1. Пространство в романе Д.Мережковского 
"Воскресшие боги" ("Леонардо да Винчи"). // Studia 
Slavica II.- Tallinn, 2001.  

2. Христианский код в романах Д.Мережковского 
"Юлиан Отступник" и Г.Сенкевич " Quo vadis" // 
Salīdzinoša literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. 
-Rīga, 2001.  

 
 
 

 
 



Krievu literatūras un kultūras katedras  
zinātniskās dzīves hronika 2000/ 2001. m.g. 

 

2000.g.  

 septembrī  
izdots rakstu krājums Филологические чтения : 1998. DU izdevniecība 
”Saule”, 135 lpp. 
 

30-31. septembrī 
prof. F.Fjodorovs un prof. E. Mekšs piedalījās Starptautiskajā 
konferencē  «Baltija gadsimtu mijā» Rīgā. 
            
oktobrī 
 

izdots rakstu krājums Славянские чтения- I. Daugavpils-Rēzekne. LKC 
izd., 230 lpp. 

 
 
2.-5. oktobrī 
E. Mekšs piedalījās konferencē «S. JeseĦins periodiskajos 
izdevumos», Maskavā (Pasaules literatūras institūtā) ar referātu 
"Есенин в творческой судьбе А.Формакова".  
 
novembrī  

izdots rakstu krājums Добычинский сборник-2. DU izdevniecība 
”Saule”,  

 
decembrī 

izdots rakstu krājums Русская поэзия: год 1920. DU izdevniecība 
”Saule”. 98 lpp. 

 
 
8.-9. decembrī  

notika VI L. Dobičina lasījumi, kuros piedalījās viesi no Krievijas 
(Sanktpēterburga) 
 
 
 

2001.g. 



 
janvārī 
25.-26. janvārī  

notika Humanitāras fakultātes XI zinātniskie lasījumi.  
 

26.-27. janvārī 
notika zinātniskais seminārs veltīts S. Kržižanovska daiĜradei. 
 

februārī 
8.-9. februārī 

notika Krievu literatūras un kultūras katedras studentu zinātniskā 
konference. 
 

aprīlī 
 
5.-7. aprīlī 

notika IX starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: 
Māja Eiropas pasaules ainā” . 
           25.-27. aprīlī 
notika DPU 9. Ikgadēja jauno zinātnieku konference. 
 

 
maijā 
18.-20. maijā 

notika starptautiskā konference “VI Slāvu lasījumi”.  
              19.-21. maijā 
notika zinātniskā konference «Dinaburga – Dvinska – Daugavpils un 
krievu kultūra». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. pielikums 

 
Zinātnisko konferenču un semināru, 

 kuros piedalījās doktoranti,  organizēšana 
  

Krievu literat ūras un kultūras katedrā   (2000.-2001. g.) 
 

Nr. 
p/k.           

Konferences vai semināra nosaukums  Laiks  

1. Starptautiskā konference „VII Dobičina 
lasījumi” 

2000.g. 
8.-9. decembrī 

 
2.  

 
Humanitāras fakultātes XI zinātniskie lasījumi   

 

2001. g. 
23.-25.janvārī 

 
3. S. Kržižanovska daiĜradei veltīts 1. 

Starptautiskais  
zin. seminārs 

2001. g. 
25.-26.janvārī 

4. IV Studentu zin. konference "Eiropas kultūra: 
jaunais skatījums" 

2001. g. 
8. februāri 

5.   IX Starptautiskais zin. seminārs «Telpa un 
laiks literatūrā un mākslā» («Telpiskie modeĜi 
baltu un slāvu kultūrās») 

2001. g. 
5.-6. aprīlī  

6. Daugavpils Universitātes 9. ikgadējā  
konference 
 

2001. g. 
25.-26. aprīlī 

7. VI Slāvu lasījumi  2001. g. 
18.-20. maijā 

 
 



Akadēmisko  studiju programmas 
 

FILOLO ĂIJAS DOKTORS LITERAT ŪRZINĀTNĒ  
 

pašnovērt ējums par 2001./2002. un 
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5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, 
izvēles pamatojums un analīze.............Error! Bookmark not defined.  
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16. Studiju programmas mērėi un uzdevumi.  
IzmaiĦas, ja tādas ir. 

 
Mērėis: 
 
 Programmas galvenais mērėis ir augstākās kvalifikācijas speciālista 
– literatūrzinātnieka sagatavošana, kurš ir spējīgs izvirzīt un risināt 
mūsdienu filoloăijas zinātnes svarīgākās problēmas. 
 
Uzdevumi: 
  
• mūsdienu literāro parādību analīzes metodoloăiju apgūšana (kas Ĝauj 

risināt ar konkrēto vēsturiski filoloăisko situāciju saistītus zinātniskus 
jautājumus); 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par konkrētas nacionālās literatūras 
vēsturi vai par salīdzināmo nacionālo literatūru vēsturi apguve; 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par pētāmās vai salīdzināmās 
literatūras un kultūras laikmetu fundamentāla apguve; 

• pasaules un īpaši Eiropas literatūras apguve tādā apjomā, kas Ĝauj 
izskatīt konkrētas nacionālās literatūras zinātniskās problēmas plašā 
kultūras un literārā kontekstā; 

• aktīva piedalīšanās DPU un Latvijas universitāšu zinātniskajā dzīvē, ka 
arī sistemātiska piedalīšanās zinātniskajās  konferencēs ārzemēs, 
sistemātiskas publikācijas ievērojamākajos filoloăiskajos žurnālos, kas 
atspoguĜo izvēlētā pētījuma iznākumus; 

• optimālu apstākĜu radīšana doktorantiem izvirzīto uzdevumu 
īstenošanai, proti, iespējas strādāt bibliotēkās un arhīvos ārzemēs, 
iespējas piedalīties citu augstskolu rīkotajās un starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs, iespējas stažēties kādā no tās valsts 
universitātēm, kuras literatūra tiek pētīta;  

• apstākĜu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai     
aizstāvēšanai. 

 
3. Studiju programmas struktūra. 
 

 
3.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās 

programmas sadaĜās. IzmaiĦu analīze un pamatojums. 



 Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem 
(Ministru kabineta noteikumiem). 

 
 

Programmas apjoms - 120 kr. p. 
 
Literatūrzinātnes doktora programmai ir divas apakšnozares: 

 
5)  cittautu literatūras vēsture,  
6)  salīdzināmā literatūrzinātne.   
 

Doktora programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maăistra 
studiju programmām, visas šīs programmas veido viengabalainu DU 
literatūrzinātniskās izglītības sistēmu.  

Atšėirībā no bakalaura studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras 
vēstures izpēte) un maăistra studiju programmas (kuras pamatā ir 
literatūras teorijas izpēte), doktora studiju programmai ir teorētiski  
vēsturiska ievirze, kas nodrošina augstāko sintētisko analīzes līmeni. 
Doktora studiju programmas pamatā ir nacionālo pasaules ainu realizēšana 
literārajos tekstos un to salīdzināšana.  

Programma sastāv no lekciju kursiem un semināriem un promocijas 
darba. Lekciju kursi un semināri tiek sadalīti divās grupās:  

1) obligātie lekciju kursi,  
 2) obligātās izvēles kursi.  

 
Doktora programma sastāv no trim blokiem:  

 
1) Teorētiskais bloks, kuru veido tādi kursi kā: «Mūsdienu literatūrzinātnes 

metodoloăija» un «Teorētiskais seminārs». Teorētiskā bloka mērėis ir 
doktorantu spēja brīvi orientēties mūsdienu literatūrzinātnes 
metodoloăiskajos virzienos un doktora pētījuma metodoloăiskās bāzes 
izveide. Teorētiskais seminārs notiek otrajā un trešajā studiju gadā, 
šajā seminārā tiek izskatīti jaunākie zinātniskie darbi (tie, kas 
parādījušies doktorantu studiju laikā). Šajā blokā ietilpst arī kurss 
“M ūsdienu zinātnes koncepcijas un māksla”. 

  
3) Teorētiski vēsturisko bloku pirmām kārtām veido kursi, kuru 

pamatā tiek aplūkotas pētāmo nacionālo literatūru 
pamatparadigmas, kā arī kurss “Rietumu kultūras 
pamatparadigmas”. 



 
Šī blokā galvenais uzdevums ir:  

 
• vispusīga konkrētās nacionālās literatūras vai dažādu nacionālo 

literatūru (ja tās tiek salīdzinātas) pasaules ainu izpēte.  
 
Tas viss Ĝauj aplūkot konkrēto nacionālo literatūru plašā kultūras 
kontekstā un zināmā mērā precīzi noteikt pētāmās parādības vietu 
kultūras vērtību sistēmā. 
 

3) Literatūrvēsturiskā bloka pamatā ir seminārs “Pētāmā laikmeta 
nacionālas literatūras vēsture” (katrā konkrētā gadījumā notiek konkrētās 
nacionālās literatūras izpēte, piemēram, ja doktorants studē vācu literatūru, 
tad tā ir vācu literatūra). Salīdzināmās literatūrzinātnes programmā 
analoăiska funkcija ir semināram “Pētāmo laikmetu salīdzināmo literatūru 
vēsture”. Šajā blokā tiek iekĜauti arī tādi kursi kā “Valodas procesi pētāmā 
laikmeta literatūrā” un “Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi” (piemēram, 
ja tiek pētītas 19.gs. otrās puses literārās parādības, tad tiek Ħemti vērā visi 
19.gs. otrās puses vēsturiskie procesi), “Pētāmā laikmeta kultūras procesi”. 

 
Atbilstoši 1999.g. 6. aprīĜa  “Nolikumam par promocijas kārtību un 
kritērijiem” doktorantam jākārto arī eksāmens svešvalodā. TādēĜ 
doktora studiju programmā tiek paredzēta vienas Eiropas valsts 
valodas apguve un, pirmkārt, angĜu valodas apguve (jo tā ir 
starptautiskā komunikācijas valoda). Doktoranti var apgūt  arī citas 
svešvalodas: vācu, franču vai kādu no skandināvu valodām. 
Nepieciešamības gadījumā salīdzināmās literatūrzinatnes 
programmas ietvaros ir iespējama divu svešvalodu apguve. 
 

3.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, 
izmaiĦu nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti). 
 

2001./2002. studiju gadā studiju kursu satura izmaiĦu nebija. 
 2002./2003. studiju gadā ar DU ZinātĦu padomes lēmumu 
kredītpunktu skaits bija palielināts no 120 KP līdz 144 KP. Sakara 
ar to bija izmainīts studiju plāns (sk. pielikumu).  
 
 
 
3. Studiju programmas realizācija. 



 
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 
individuālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu 
apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 
 
Lekcijas – palikušas par vienu no svarīgākajam formām, runājot par 
kontaktstundam. Īpaša nozīme obligāto kursu daĜā, kura balstās uz 
teorētiskajām zināšanām. Lekciju formu izvēle ir atkarīga no literatūras 
pieejamības un tēmas diskussionala rakstura. 
Semināri – tiek izmantoti gan pamatkursos, gan izvēles kursos. Tie 
paredz doktorantu iespēju patstāvīgi analizēt tekstus, faktus, izteikt un 
aizstāvēt savu viedokli. Pirms semināru sagatavošanas paredz nopietnu 
darbu ar zinātnisko literatūru. Semināros tiek apspriesti diskusionālas   
rakstura jautājumi.  
Individuālais darbs – attīsta doktorantu pētnieciskas un profesionālas 
spējas. Humanitāro zināšanu apgūšana ir saistīta liela skaita literatūras 
apgūšanu. Studiju laikā nepieciešams iepazīties at lielo daiĜliteratūras 
un zinātniskās literatūras sarakstu, kas pieprasa daudz laika. 
Doktorantūrā tiek pasvītrota individuālā darba nozīme. 
 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. 
Ja kontaktnodarbības sastāda  vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams 

tā pamatojums (pielikumā fakultātes Domes vai nodaĜas Padomes 
lēmums). 

 
Lielākoties kursu vērtība ir 2 KP, no tiem 1 KP (40 st.) ir paredzēti 
kontaktstundām, 1 KP – doktorantu patstāvīgam darbam. Ja pasniedzējs 
saskata nepieciešamību, kontakstundu skaits var nedaudz palielināties. 
 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem 

un uzdevumiem 
(pielikumā – studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu). 
 
Pamatā studiju plāns nav mainījies. Sk. studiju plānu. 

 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 
4.1. Akadēmiskā personāla  pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un 
studiju darba mijiedarbība. 
 



Pētnieciskā darba virzieni: 
 

• Telpa un laiks literatūrā un mākslā  
         (vadīt. prof. F. Fjodorovs) 

a)  X1 Starptautiskais zinātniskais seminārs “Telpa un laiks literatūrā un 
mākslā” 2003. g. 13.-14. aprīlī. 

b) izdots rakstu krājums  
• Literatūrvēsturiskā programma „19. un 20. gadsimtu  Eiropas 

kultūras vēsture”(vad. prof. F.Fjodorovs, prof. E.Mekšs) 
d) Starptautiskā konference „Slāvu lasījumi” 
e) Izdots rakstu krājums. 

 
Docētāji ir ieguvuši grantus zinātniskas pētniecības veikšanai: 

• Baltijas un slavu kultūru telpiskie modeĜi – finansē Latvijas ZinātĦu 
akadēmija; 

• L.Dobičina daiĜrade – finansē Daugavpils pilsētas Dome; 
• Slāvu kultūras paradigmas – finansē Daugavpils pilsētas Dome. 

 
 

Programmu ietvaros veiktie pētījumi kĜuva par pamatu zinātniskiem  
pētījumiem, tajā skaitā arī promocijas  darbiem. 

    Docētāji un doktoranti aktīvi piedalās pētnieciskajā darbā.  
 
(Sk. 4. pielikumā Krievu literatras un kultūras katedras zinātniskas  
dzīves hroniku 2001./2002. un 2002./2003.g.g. ) 
 

 
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.  

Promocijas darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam 
(pielikumā – promocijas darbu tēmu saraksts). 

 
Doktorantūrā  studējošie veic pastāvīgu pētniecisko darbu: 

• piedalās katedras zinātniskajās konferensēs; 
• organizē un piedalās jauno zinātnieku  konferencēs: 

 
1) Krievu literatūras un kultūras katedras organizēta studentu 

zinātniskā konference Eiropas kultūra: jaunais skatījums (2003. 
gada 15.-16. februārī). 

 
2) DU studentu zinātniskā konference (2003. gadā 8.-9. maijā).  



 Doktoranti aktīvi piedalās dažādās katedrā organizētās un 
starptautiskās konferencēs. Sk. 5. pielikumu. 
 
 
 
5. Vērt ēšanas sistēma. 
 

5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to 
apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 

 
Programmas ietvaros tiek izmantotas dažādas vērtēšanas un 
izvērtēšanas metodes. 
Kursa nobeigumā – eksāmens vai diferencētā ieskaite. 
Eksāmens – obligātiem un pamatkursiem. Eksāmeni paredz 
noteikto jautājumu sistēmu, jautājumi tiek piedāvāti studentiem 
uzsākot kursu ar piedāvātas literatūras sarakstu. Eksāmens paredz 
teorētisko zināšanu demonstrāciju. 
Diferencēta ieskaite- speciāliem un izvēles kursiem. Pēc 
pasniedzēju izvēles var notikt gan mutiski, gan rakstiski: jautājumi, 
radošs uzdevums, esseja, tests, darbs grupās. 
 

5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai 
novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums. 

 
Programmas apgūves novērošana notiek pastāvīgi, semestra vai 
gada laikā. Tas dod iespēju: 

• pastāvīgi kontrolēt materiāla apguvi un studentu pastāvīgo darbu; 
• veicināt kontaktu ar studentiem (diskusijas, dialogi, iesaistīšana 

pētniecikā darbā); 
• mudināt doktorantus regulāri un pastavīgi strādāt; 

būt objektīviem, vērtējot kursa apguvi. 
 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.)   

rezultāti un analīze (pielikumā - aptauju anketu paraugi). 
 
Studiju procesa pilnveidošanai notiek studējušo viedokĜu 
noskaidrošana par programmu, rīkojot aptaujas. 2002./03. studiju 
gada aptaujas rezultātā var secināt 



• studiju kursu svarīguma pakāpe novērtēta pārsvarā uz 4 vai 5 
pasniegšanas līmenis novērtēts kā augsts un Ĝoti augsts; 

• programmā studējošie reti izmanto Internetu, pamatojot to ar 
pakalpojumu dārgumu, kā arī ar to, ka nav tādas nepieciešamības; 

• 100-procentīgi studējošie norada uz to, ka nepietiekams ir 
nodrošinājums ar vieslektoriem; 

 
 

6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. 
Programmas beidzēju nodarbinātība. 

 
Programmas beidzēji pārsvarā ir nodarbināti izglītības jomā: 
ăimnāzijās, vidusskolās, koledžās, kā arī augstākajās mācību 
iestādēs: Daugavpils Universitāte (Krievu literatūras un kultūras 
katedrā, Latviešu literatūras un kultūras vēstures katedrā, AngĜu 
valodas katedrā, Vācu valodas katedrā, Zviedru valodas centrā), 
Rēzeknes Augstskolā. 
 
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais 
personāls. 
 

7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits,  
tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

 
Programmas kursus pamatā nodrošina Krievu literatūras un kultūras 
un Vispār īgās un krievu valodniecības katedru docētāji: 
 
LZA korespondētājloceklis, Dr. habil. philol., profesors F. Fjodorovs 
Dr habil. philol., profesors E. Mekšs 
Dr. habil. philol., asoc. profesors J. Trofimovs 
Dr. philol., docents A. ĥeminuščijs 
Dr. philol., docente A. Stankeviča 
Dr. philol., docente E. VasiĜjeva 
Dr. philol., docents G. Markovs 
Dr. philol., docents A. KuzĦecovs 
Dr. philol., docente G. Sirica 
Maă. philol. lektore N. Fjodorova 
Maă. philol., lektors A. Dunskis 
Maă. philol. lekt. I. Vingre 

  



Habilitēti doktori                  doktori            maăistri      
                3                                    6                       3      
 
 
 
 
 

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
Augstskolu likuma prasībām (pielikumā personāla 

atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns). 
 
Programmas akadēmiskais personāls veic zinātniskus pētījumus 
(piedalīšanas konferencēs, konferenču organizācija, rakstu un 
monogrāfiju publicēšana, piedalīšanas zinātniskajos projektos. 
Visam akadēmiskajam personālam ir atbilstošie zinātniskie grādi 
(doktora un habilitētā doktora grādi, maăistri apkalpo tikai 
svešvalodas kursu). Personāls ir izvēlēts amatos atbilstoši 
Augstskolu likuma prasībām un saskaĦa ar DU Satversmi. 
 
(Sk. 4. pielikumu) 
 

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla 
 īpatsvars studiju programmā. 

 
IzĦemot vieslektorus, kuri tiek aicināti atsevišėo speciālkursu 
lasīšanai, studiju programmu apkalpo pamatdarbā strādājošais 
akadēmiskais personāls. 
Vieslektori: 
Prof. V. Ščukins (Krakova). Lekciju cikls "Ăīmetne slāvu 
literatūrās" (2003. g. maijā). 
 
Visi docētāji strādā pamatdarbā. 

 
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, 

 kas ietekmē programmas kvalitāti. 
 
Nozīmīgu problēmu nav. 
 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 
 



8.1. Studiju programmas finansēšana. 
 

 Doktorantūras studiju programmas galvenais finansējuma avots ir 
valsts budžeta līdzekĜi.  

Visi iegūtie līdzekĜi iekĜaujas kopējā Humanitārās fakultātes 
finansējumā un tiek izmantoti akadēmiskā personāla darba 
apmaksai un citiem izdevumiem pēc fakultātes Domes lēmuma. 
 

8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, 
lieluma un aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem 
un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

 
Doktoru programma tiek realizēta auditoriju nodarbību un studentu 
patstāvīgā darba formā.  
 Studiju plāni un studiju kursu programmas ir apspriestas katedru 
sēdēs, apstiprinātas un pieejamas doktorantiem : 

• visām nodarbībām studiju programmas ietvaros vienmēr tiek 
nodrošinātas auditorijas; 

• ir pieejama datorklase ar pieslēgumu Internētam; 
studējošie var izmantot Latgales Centrālās bibliotēkas fondus, kas 
atrodas līdzās universitātes ēkai. Promocijas darbu izstrādei tiek 
izmantotas arī Rīgas u.c. Latvijas pilsētu bibliotēkas, kā arī ārzemju 
(piem., Krievijas Federācijas, Apvienotās Karalistes, Norvēăijas 
Karalistes) muzeji, arhīvi un bibliotēkas. 
 

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo  
literatūru un informāciju.  

IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 

Lai apgūtu studiju programmu, studējošā rīcībā ir literatūra un citi 
mācību līdzekĜi: 

• DU Zinātniskās bibliotēkas fondi ar 343556 eksemplāriem (62782 
nosaukumi); DU bibliotēka ir pievienota bibliogrāfiskai sistēmai 
“ALISE”; 

• M.Bodrova  grāmatu kolekcija;  
• citi privātie dāvinājumi (N.Miheloviča, A. un D.RūsiĦi (ASV), 

A.Rozenbahs (Zviedrija), A.Vabulis, H.Maršavs, F.Fjodorovs), 
Veinas Valsts universitātes (ASV), Vēstures un reăionālo pētījumu 
institūta (Fehta, Vācija) dāvinātās grāmatas u.c. 

• TEMPUS, CIVITAS u.c. projektu ietvaros iegādātās grāmatas; 



• Latgales Pētniecības institūta bibliotēkas fondi (2500 nosaukumu), 
datu bāze “Latgales dati”, elektroniskās publikācijas LPI interneta 
mājas lapā (www.dau.lv/LP);  

• studentiem ir pieejamas mācībspēku privāto bibliotēku grāmatas.  
• audiovizuālie materiāli (video ieraksti, diapozitīvi, mūzikas ieraksti, 

CD u.c.); uzsākta videotēkas, CD kolekcijas, mutvārdu vēstures 
avotu kolekcijas veidošana; 

•  datori ar pieslēgumu Internetam – zinātniskā darba, mācību procesa 
un lietvedības vajadzībām; 

• 3 videotehnikas komplekti mācību procesa nodrošinājumam; 
• audiotehnikas komplekti (magnetofoni, diktofoni, atskaĦotāji) 

zinātniskā  un mācību procesa vajadzībām; 
• 3 diaprojektori un 2 grafoprojektori. mācību procesa 

nodrošinājumam. 
 

9. Ārējie sakari. 
 

9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas 
 mērėu un uzdevumu izpildes kontekstā. 

 
ĥemot vērā studiju programmas plašumu, studiju programmas 
absolventi var būt pieprasīti dažādās sfērās. Tāpēc programmas 
ietvaros ir paredzēti daudzpusīgie sakari ar potenciālajiem darba 
devējiem un sadarbības partneriem. 
Izglītības iestādes: 

• Skolu valde; 
• Krievu valodas un literatūras skolotāju metodiskā apvienība. 

Kultūras iestādes: 
• Krievu kultūras centrs (KaĜistratova nams); 
• Ebrēju kopiena; 
• Pilsētas un rajona avīžu redakcijas (“Latgales laiks”, “Naša gazeta”, 

“Million”); 
• Novadpētniecības muzejs un arhīvs; 
• Daugavpils teātris; 
• Rīgas Krievu drāmas teātris. 

 
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām  

savā valstī un ārvalstīs. 
 



Sadarbība ar Latvijas Universitāti (programma “Krievu filoloăija” )    
 

 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā 
(sadalījums pa valstīm). 

 
Nav. 
 

 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs 
 (sadalījums pa valstīm). 

 
Nav. 
 

9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā 
(sadalījums pa valstīm). 
 
Nav. 
 
 
27.06.2003.     Studiju programmas direktors 
datums 
     prof. F.Fjodorovs 
      
 
 



 
 

1. pielikums 
 

FILOLOĂIJAS  DOKTORS literatūrzinātnē 
 

Studiju plāns 2001. 2002 un 2002./2003. st. .g.  
 

  Sadale  pa  trimestriem Kredīt- 1. kurss 2. kurss 3. 
kurss 

Nr
. 

Kursu    nosaukumi  punkti I.sem.  2.sem. 3.sem. 4.s
em
. 

5.s
em. 

6.se
m. 

p.k  Eksāme
ni 

Nedifer. 
ieskaites 

Difer. 
ieskait

es 

 st un da s ne d
  

ē Ĝ ā 

 
 
 
 

 
Literatūrzinātne  
(cittautu literat ūras vēsture)  

          

 Obligātie kursi – 32 

KP 

          

 Promocijas darba 
izstrādes tehnoloăija 

  1 1 1      

 Mūsdienu 
literatūrzinātnes 
metodoloăija 

2   4 2 2     

 Nacionālu literatūru 
galvenās paradigmas 

   6  2 2 2   

 Teorētiskais seminārs   3,4.5,6 8   2 2 2 2 
 Literatūrvēsturiskais 

seminārs “Pētāmā 
laikmeta nacionālo 
literatūru vēsture”  

  2,4 6  2 2 2   

 Svešvaloda  4   7 2 2 2 2   
 Obligātie īzvēles kursi 

– 8 KP  

          

 Rietumu kultūras 
galvenās paradigmas 

          

 Mūsdienu zinātniskās 
koncepcijas un māksla 

2   4 2 2     

 Valodas procesi pētāmā 
laikmeta literatūrā 

2   4   2 2   

 Pētāmā laikmeta 
vēsturiskie procesi  

2   4 2 2     



 Pētāmā laikmeta kultūras 
procesi 

4   4   2 2   

            
 P

romo
cijas 
eksā
mens 

6          

 Promocijas darbs    80       
 Kopā programmā:    120       

 
 
 
 
 



 
 
2. pielikums 
 

Akadēmisko  studiju programma  
“Filolo ăijas doktors literatūrzinātnē ”  

2001./2002. studiju gads 
2002.-2003. studiju gads 

 
Promocijas darbu saraksts 

 
 
N.p.k. Studējošā vārds, 

uzvārds 
Darba nosaukums Darba 

zinātniskais 
konsultants 

1. Andris Kazjukevičs G.Senkeviča vēsturiskais 
romāns 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

2. Žans Badins Latvija 20.gs. krievu literārajā 
izpratnē". 

Dr. habil philol., 
prof. E.Mekšs 

3. Rita Bramane Dž.Barija pasaka par Piteru 
Pēnu angĜu bērnu literatūras 
kontekstā. 

Dr. philol.  
doc. A.Stankeviča 

4. Larisa Safronova G.Gazdanova agrīnās prozas  
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

5. Valentīna 
Baranovska 

A.Grīna daiĜrade 
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

6. ěubova CeĜapītere R. Kiplinga daiĜrade angĜu 
neoromantiskās prozas 
kontekstā. 

Dr. philol.  
doc. A.Stankeviča 

7. Al īna Romanovska A.AustriĦa proza Eiropas 
literarajā telpā 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

8. Ilona Boluža Eduārda Mērikes proza 
19.gs. vācu prozas kontekstā 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

9. Jekaterina Petričenko N. Jazikova lirikas 
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

 
 

   

 
 
 
     
2002. gada 22.  maijā notika  Maijas  Burimas promocijas darba   

"K. Hamsuna un J. Akuratera prozas mākslinieciskā pasaule: sastatāmais   
raksturojums"  aizstāvešana  
 
   

 
 
 
 
 



 
 
 

 
4. pielikums 
 

AKADĒMISKO   studiju programma  
 

 

“Filolo ăijas doktors literatūrzinātnē ”  
 

Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns 
2001/2002. un 2002.-2003. studiju gadā 

 
1. Akadēmiskā personāla atjaunošana (Studijas doktorantūrā u.t.t.).  

 
Studijas doktorantūrā:   
3.  lektors Andris Kazjukevičs 
4.  asistente Jekaterina Petričenko 
5.  asistents Žans Badins 
 
 
 

2. Akadēmiskā personāla apmācība (Kvalifik ācijas celšana Latvijas 
un ārvalstu augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs: kursi, 
semināri, ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās 
utt.). 
1.Lektors A.Kazjukevičs stažējās Jagelonas Universitāte (Krakova, 
Polija) (02.01.02. – 31.01.02.)  
2. Docente E. VasiĜjeva stažējās Jūdu civilizācijas pētījumu centrā 
"Sefer" (2003. g. martā) 
3. As. prof. J. Trofimovs stažējas Maskavas garīgajā Akadēmijā. 
(2003. g. aprīlī).  
4. Visi Krievu literatūras un kultūras katedras docetāji piedalījās  
katedras ikmenešos teorētiskajos semināros “Literatūras un kultūras 
problēmas” 
 

3. Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, 
konferences utt.). 
 
1.Prof. F. Fjodorovs, prof. E.Mekšs, doc. E.VasiĜjeva  piedalījās 
projektā “Baltijas un slāvu kultūru telpiskie modeĜi”  – LZA grants 
Nr 01.0047 
2. 1.Prof. F. Fjodorovs piedalījās starptautiskajos projektos: 
  a) "Sanktpēterburga un Baltijas pasaule" (Krievija, Zviedrija, 

Somija, Lietuva, Igaunija).  
   b) "Circumbaltijas reăions: kultūru krustpunkts"  

   (Baltijas valstis, Skandinavijas valstis, Krievija, Polija, 



Vācija). No Latvijas puses projektu   profesors 
F.Fjodorovs). 

 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs: 
 
 
Prof  F.Fjodorovs  

 
1) Starptautiskā zinātniskā konference (piedal. Krievijas, 

Itālijas un Holandes zinātnieki) "Русская провинция: 
путешествие во времени и пространстве", Maskava - 
Plesa -Maskava, 2001. g. 20.-26. julījā (tēma:"Двинский 
текст Арсения Формакова")     

 
2) Starptautiskā konference "Meninis tekstas. Suvokimas. 

Analiz÷. Interpretacija" (Vi ĜĦa), 24.-26. aprīlī (tēma: 
"Божнев и Тютчев")  

 
Prof. E.Mekšs  

V Starptautiskā zinātniskā konference "Slāvu literatūra 
pasaules literatūras kontekstā":  Baltkrievijas 
Universitāte, 2001. g. 16.-18. oktobrī ("Iniciācijas 
semiotika V. Nabokova romānā "Подвиг" ). 

Starptautiskā konference "Meninis tekstas. Suvokimas. 
Analiz÷. Interpretacija" (Vi ĜĦa), 24.-26. aprīlī 
("Монологическая драма Шершеневича") 

konference "Пушкинские чтения-II" (Sanktpēterburga)  
2002.g. 6.-7. jūnijā (referāts "Как примирить "интеграл" с 
"человечностью", или функции "опустошающей любви" 
Эренбурга").  
 

 Prof. J.Trofimovs 
1) V Starptautiskā zinātniskā konference "Slāvu literatūra 

pasaules literatūras kontekstā":  Baltkrievijas 
Universitāte, 2001. g. 16.-18. oktobrī  

2) Starptautiskā  konference "Русское зарубежье" 
(Maskavā, N.ĥesterovas Universitāte  ( ar referātu 
"Природа конфликта в книге М.Осоргина "Из 
маленького домика")  

3) Starptautiskā konference "Meninis tekstas. Suvokimas. 
Analiz÷. Interpretacija" (Vi ĜĦa), 24.-26. aprīlī  
("Эстетика и философия путевого очерка Б. Пильняка 
"Корни Японского солнца" )  

4) Konference "Пушкинские чтения-II" Sanktpēterburgā  
2002.g. 6.-7. jūnijā (referāts "Философия   

      жизни" и жизнь леса в русской прозе первого   
      послевоенного десятилетия"). 



 
Doc. A. ĥeminuščijs 

  
1) Starptautiskā zinātniskā konference "Polsko-
wschoniosłowianskie powiązania  kulturowe, literackie i 
jązykowe: Dziedzictwo i innovacie", Polija, Olština-
Ilava, 20.09.2001.  (Tēma: "Проза Г.Сенкевича в 
письмах А.П.Чехова")  
2) Starptautiskā konference "Meninis tekstas. Suvokimas. 
Analiz÷. Interpretacija" (Vi ĜĦa), 24.-26. aprīlī 
("Биография" и "антибиография" в послании Г.Р. 
Державина "Евгению. Жизнь Званская"). 

 
   Doc. E.VasiĜjeva 

1) V.Žirmunska 110 g. veltītā Starptautiskā zinātniskā 
konference: Sanktpēterburga, Krievijas Zinātniskā 
akadēmija, 2001.g. 1.- 6. oktobrī . ( "Одесса в романе 
В.Жаботинского "Пятеро").  

   2) Starptautiskajs jaunātnes kongress judaikā  (Maskava)  
      2002.g. 16. jūlij ā (ar referātu "Роман В.Жаботинского 
      "Самсон Назорей": миф и реальность" ) 
 

    Lekt. A.Kazjukevičs   
      IV Jauno filologu Starptautiskais seminārs, Tallina, 
2002.g. februārī  (Tēma: "Костел в исторических романах 
Г.Сенкевича")  

 
(Sk. arī pilikumā: Krievu literatūras un kultūras katedras zinātniskās 
dzīves hronika (2001.-2002.- 2003. g.) 
 

Publikācijas 
 
2001.-2002. st.g. un 2002.-2003. st. g.  vietējos un starptautiskajos 
izdevumos ir nopublicēti 132 Krievu literatūras un kultūras katedras 
docētāju raksti.  
 

Publikācijas starptautiskajos izdevumos 

2001.-2002. st.g. 
6) prof. F.Fjodorovs:  

1. Кржижановский и западный романтизм //Материалы 
конференции, посвященной 110-летию со дня рождения 
академика В.М.Жирмунского. С.- Петербург, "Наука", 2001. - 
С. 240-245 

2. Кржижановский и Гофман // Славянскiя лiтаратуры у 
кантэксце сусветнай: Матэрыялы  V Мiжнароднай навуковай  
канферэнцыi: «Славянскiя лiтаратуры ў кантэксце 
сусветнай».- Частка III.- Мiнск, 2001.-  140.-146. lpp. 

 



 
3. О духовной эволюции ранней Ахматовой: "Вечер"-"Четки" - 

"Белая стая"// Актуальные проблемы литературы: 
Комментарий к ХХ веку. Материалы международной 
конференции. - Калининград, 2001.- C.90-109. 

4. О философии Н.Я.Берковского и его научной методологии. // 
Балтийский филологический курьер, 2001.- №2. - 21.-30. lpp.  

5. Язык романтической культуры: паломничество. // Семиотика 
паломничества. Иерусалим-Санкт-Петербург, 2002.  

u.c. 
7) prof. E.Mekšs:  

8. Красный конь Есенина и Петрова-Водкина // Наследие 
С.А.Есенина на рубеже веков. - Рязань, 2001.  

9. Высокое родство: Есенин и Лентулов.// Наследие 
С.А.Есенина на рубеже веков. - Рязань, 2001.  

10. Соловецкие посвящения // Наука и бизнес на Мурмане 
(Мурманск). - 2001. - № 6.  

11. Миф и реальность в повести Пильняка "Мать сыра-земля" // 
Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып. III-IV. - 
Коломна, 2001. - С. 42-54.  

12. Реальность и миф в романе Набокова "Подвиг". // 
Славянскiя лiтаратуры у кантэксце сусветнай: Матэрыялы  V 
Мiжнароднай навуковай  канферэнцыi: «Славянскiя 
лiтаратуры ў кантэксце сусветнай».- Частка III.- Мiнск, 
2001.-  66.- 70. lpp. 

13. Иван Лукаш и Латгалия. // "Встреча": Литературно-
художественный журнал.- Москва, 2002.-№1. - 34-37.lpp. 

  
8) prof. J.Trofimovs:  

1. Хлестаковщина как феномен провинциального сознания // 
Классична спадщина i сучасне художнэ мисления. - 
Дрогобыч - Черкасы, 2001. - С.125-131.  

2. Остров Капри в русской литературе начала ХХ века 
(В.В.Розанов - И.А.Бунин) // Славянскiя лiтаратуры у 
кантэксце сусветнай: Матэрыялы  V Мiжнароднай навуковай  
канферэнцыi: «Славянскiя лiтаратуры ў кантэксце 
сусветнай».- Частка III.- Мiнск, 2001.-  С.131- 139. 

3. Балтийский топос в повести Б.Пильняка "Третья столица" // 
Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып. III-IV. - 
Коломна, 2001. - С.54-63 (в соавторстве).  

4. Провинция в творчестве М.М.Зощенко 1920-х годов//Satyra 
w literaturah wshodioslowanskich. –V.-Bialystok, 2002. 

  
9) doc. A. ĥeminuščijs:  

4. Мотив смерти в художественном мире Татьяны Толстой. // 
Актуальные проблемы литературы: Комментарий к ХХ веку. 
Материалы международной конференции. - Калининград, 
2001. - 120.-126.lpp. 

5. Эпистолярий и проза Чехова (к проблеме структурного 
единства). // Балтийский филологический курьер: Научный 
журнал. - № 2. - Калининград, 2001.  

6. Проза Г.Сенкевича в письмах А.П.Чехова. - Acta Polono-
Ruthenica.-IX. - Olsztyn, 2001. - 76.-81. lpp.  

 
 



 
7. А.С. Хомяков  о С.Т.Аксакове (структура литератур-          
    но- биографического очерка) А.С.Хомяков:   
    проблемы биографии и  творчества (Хмелитский   
    сборник. – Вып.5.) – Смоленск, 2002.- 118.-123.lpp. 
  

10) lekt. A.Kazjukeviča raksti 
3. Пространство в романе Д.Мережковского "Воскресшие боги" 

("Леонардо да Винчи"). // Studia Slavica II.- Tallinn, 2001.  
4. Христианский код в романах Д.Мережковского "Юлиан 

Отступник" и Г.Сенкевич " Quo vadis" // Salīdzinoša 
literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. -Rīga, 2001.  

 
2002.-2003. st.g. 
 
11) prof. F.Fjodorovs:  

6. Тютчев и Божнев // Studia Rossica.Warszawa. Instytut 
Rusycystyki Universitetu Warszawskiego,2002.- 104.-
123.lpp 

7. Язык романтической культуры: паломничество // 
Jews and Slaws: Vol.10. Семиотика паломничества. 
Иерусалим, 2003.- 189.-198.lpp.  

8. Лирика Арсения Формакова как явление 
провинциальной культуры // Russian Literature 2003. 
N1. LIII-II/III. Amsterdam. –149.-171.lpp. 

9. О философии Н.Я.Берковского и  его научной 
методологии  
     // Балтийский Филологический курьер. 2003. 

N2.       
      (Калининград) -140.-154.lpp 

u.c. 
12) prof. E.Mekšs:  

1. Иван Лукаш и Латгалия. //"Встреча": Литературно-
художественный журнал.- Москва, 2002.- №1. - 34-37.lpp. 

2. Монологическая драма Вадима Шершеневича «Быстрь» 
(спор с Маяковским) // Menninis tekstas. Savokimas. 
Analize.Interpretacija. Nr3. Vilnius, 2002.  

13) prof. J.Trofimovs:  
                    1.Провинция в творчестве М.М.Зощенко 1920-х годов//Satyra 

     w literaturah wshodioslowanskich. –V.-Bialystok, 2002.  
2.Философия жизни» и жизнь леса в русской прозе первого      

      послевоенного десятилетия (Л.М.Леонов, М.М.Пришвин,   
      Б.Л.Пастернак). Природа: материальное и духовное.  
      – Санкт-Петербург, 2002.  

14) doc. A. ĥeminuščijs:  
1. А.С. Хомяков  о С.Т.Аксакове (структура литературно- 
биографического очерка) А.С.Хомяков:  проблемы биографии  
и  творчества (Хмелитский  сборник. – Вып.5.) – Смоленск, 
2002.- 118.-123.lpp.  
2. Проза Г.Сенкевича в письмах А.П.Чехова // 
     Acta Polono-Ruthenica.- № VII.- Olsztyn, 2002. – 132-138.lpp. 

3. Биография и «антибиография» в послании Г.Р.Державина   
    «Евгению. Жизнь Званская» //  Художественный текст.   



    Восприятие. Анализ. Интерпретация. Сборник 
научных   

     статей. - №3.- Vilnius, 2002. – 27.-34.lpp.  
 
 

15)  doc. A.KuzĦecovs:   
 1. Grāmata “Dinaburga Krievijas Valsts seno aktu arhīva      

               dokumentos (1656-1666). 2 d.– Daugavpils, 2002 (kopā   
               ar  A.Ivanovu). 

2. Инновации в парадигме членных прилагательных по  данным 
древнерусской письменности XI века// Russian Linquistik. Volume 
26. Nr3. 

 
 
 

 
 

Krievu literatūras un kultūras katedras  
zinātniskās dzīves hronika 2002/ 2003. m.g. 

 

2002.g.  

 septembrī  
Izdots rakstu krājums "Филологические чтения -2001". - Daugavpils: "Saule", 2002.  
(Redaktore - E.VasiĜjeva). 
 
9 septembrī 
E. VasiĜjeva piedalījās ar referātu "RaiĦa lugas "Pūt, vējiĦi!" fenomens" konferencē "RaiĦa 
pētniecības aktualitātes" (Rīga, Literatūras un folkloras institūts).  

 
12.-14. septembrī  

Prof. F.Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē "Эмиграция внешняя и внутренняя" 
(Tallinā) ar referātu "Внутренняя эмиграция" Сигизмунда Кржижановского".  

 
26. -30. septembrī 
prof. F.Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē "Санкт-Петербург и мир Балтии" 
(Zviedrija, Gotlande-Visbi) ar referātu "Ось Санкт-Петербург -Динабург". 
  
2.-5. oktobrī 
E. Mekšs  piedalījās konferencē "Есенин и русская школа" Maskavā (Pasaules literatūras 
institūtā) ar referātu "Есенин в творческой судьбе А.Формакова".  
 
 11.-12. oktobrī 

Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja zinātniskais seminārs "Kržižanovskis - 2", kurā 
piedalījās referenti no DU, ViĜĦas un Tallinas.  
 
10.-13. oktobrī 
doc. A. ĥeminuščijs piedalījās ar referātu "Поэтика и семантика "вербального зияния" в 
прозе С.Довлатова" Starptautiskajā konferencē "Славянский мир и литература" KaliĦingradas 
univeristātē. 
 
 



 

novembrī  

izdots rakstu krājums "Пространство и время в литературе и искусстве. Вып.ХI". В 2 частях. 
- Daugavpils: "Saule", 2002.  (Redaktors F.Fjodorovs).  
 
6.-7. decembrī  

notika VII L. Dobičina lasījumi, kuros piedalījās viesi no Krievijas (Sanktpēterburga) 
 
 

 

2003.g.   

30.-31. janvārī  
Humanitārās fakultātes XIII Zinātniskie lasījumi.  

Pasaules literatūras un kultūras vēstures sekcijas darbā  piedalījās  zinātnieki no Tallinas, 
Sanktpēterburgas, KauĦas, ViĜĦas,  Rīgas un Rēzeknes. 
 

18.-19. februārī 
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja VI Studentu zinātnisko konferenci Eiropas 

kultūra: jaunais skatījums. Darbojās literatūras un kultūras vēstures sekcijas.  Ar ziĦojumiem 
uzstājās 15 dalībnieki.  
 

21.-23. februārī  
V Jauno filologu Starptautiskajā konferencē Tallinā piedalījās lekt. A.Kazjukevičs ar referātu 

Американский текст в творчестве Г.Сенкевича un as. J.Petričenko  - ar referātu Вода и ее 
функции в «Венецианских строфах» И.Бродского. 
   

25.-26. februārī  
LU Jauno filologu konferencē lekt. A.Kazjukevičs piedalījās ar referātu Наблюдения над 

пространством в новеллах Г. Сенкевича un as. Ž. Badins  - Образ латыша в русском 
общественном и литературном сознании начала ХХ века.  
 

28. februārī – 1. martā  
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas IX  konferencē Aktuālas problēmas literatūrzinātnē 

piedalījās doc. E.VasiĜjeva  ar referātu N.GogoĜa motīvi brāĜu Kaudzīšu romānā “M ērnieku laiki”.  
 

 14. martā 
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja II. Zinātnisko konferenci XX 

gadsimta kultūras paradigmas, kurā  piedalījās arī DU Latviešu literatūras katedras 
un Vēstures katedras docētāji.   

 
 15. martā 
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja N. Jazikova 200. gadadienai veltīto zinātnisko 

semināru. 
 

23.-25. martā  
starptautiskā zinātniski praktiskā seminārā «Русский Ницше»: русская литература ХХ века 

и «кризис ценностей» европейской культуры Novgorodas Valsts universitātē (Krievija) 
piedalījās asoc. prof. J.Trofimovs  (referāta tēma: Ницше в литературном наследии 
В.В.Розанова) un doc. A. ĥeminuščijs  (referāta tēma: Ницше в сознании Чехова:  рассказ 
«Дама с собачкой»).  

 
4.-5. aprīlī  



prof. E.Mekšs piedalījās Maskavā (KZA Pasaules literatūras institūtā) zinātniskajā konferencē 
Русский имажинизм: история, теория и практика  ar ziĦojumiem Ницше в творческом 
контексте имажинистов un Поэт и время в книге стихов Шершеневича «Лошадь как 
лошадь.  
 

11.-12. aprīlī 
DU notika XI Starptautiskā zinātniskā konference Telpa un laiks literatūrā un māksla: 

Telpiskie modeĜi baltu un slāvu kultūras,  kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Krievijas, Polijas. Tika nolasīti 27 referāti.  
 
 
 
 

17.-19. aprīlī 
Starptautiskajā konferencē На перекрестке культур: русские в балтийском регионе / 

Kultūru krustojumā: krievi Baltijas reăionā KaliĦingrādas Universitātē piedalījās profesors 
F.Fjodorovs ar referātu Смена этносов как взрыв социокультурного поля.  
 

 aprīlī 
izdots rakstu krājums Чинновский сборник - Daugavpils: "Saule", 2003.- 112 lpp.  (redaktors 

– F. Fjodorovs). 
 

6.-8. maijā  
DU Jauno zinātnieku 45. zinātniskās konferences ietvaros Krievu literatūras sekcijas un 

Pasaules kultūras vēstures sekcijas  darbā piedalījās 23 referenti (studenti, maăistranti un 
doktoranti). 
 

13.-15. maijā 
Starptautiskajā konferencē  Белорусско-русско-польское сопоставительное 

литературоведение, языкознание и культурология Vitebskās Valsts universitātē prof. E.Mekšs 
piedalījās ar referātu Письмо белорусских поэтов в «Красную новь» в защиту Есенина 
(1926г.), doc. A.ĥeminuščijs - ar referātu Специфика новеллистической поэтики в прозе 
С.Кржижановского  un lekt. A. Kazjukevičs - ar referātu Д.Мережковский: 2 взгляда на одну 
проблему (христианское в романах «Quo vadis» и «Юлиан Отступник».  

 
19. - 21. maijā  
Daugavpilī notika VIII Slāvu lasījumi, kuros piedalījās slāvisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 

Francijas, Polijas, Krievijas, Somijas, Israela. Tika nolasīti 28 referāti.  
 

 maijā  
izdots rakstu krājums Славянские чтения -III.  - Daugavpils-Rezekne, 2003. –280 lpp. 

(redaktors F.Fjodorovs).  
 

19.-20. jūnijā  
zinātniskajā konferencē Духовная жизнь провинции. Образы. Символы. Картина мира 

(UĜjanovska, Krievija) asoc. prof. J.Trofimovs uzstājās ar referātu Провинциализм как 
онтологическая, нравственная и эстетическая категория у Л.Леонова («Русский лес», 
«Пирамида»).  
  
  

23.-24. jūnijā  
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Лев Толстой и славянские литературы” Olštinā 

(Polija) doc. A.ĥeminuščijs piedalījās ar referātu “Польский текст в дневниках и письмах 
Л.Толстого».  
 



30. jūnijā – 3. jūlij ā 
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Образ Петербурга в мировой культуре 

Sanktpēterburgā Krievu literatūras institūtā (“Puškina Nāms”) piedalījās profesors F.Fjodorovs.  
 
jūnijā 

izdots rakstu krājums Кржижановский -I. - Daugavpils: "Saule", 2003. -  207 lpp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. pielikums 

 
Zinātnisko konferenču un semināru, 

 kuros piedalījās doktoranti,  organizēšana 
  

Krievu literat ūras un kultūras katedrā   (2001. - 2002. –2003. g.) 
 

Nr. 
p/k.           

Konferences vai semināra nosaukums  Laiks  

 
1.  

 
Humanitāras fakultātes XI zinātniskie lasījumi   

 

2001. g. 
23.-25.janvārī 

 
2. S. Kržižanovska daiĜradei veltīts 1. Starptautiskais  

zin. seminārs 
2001. g. 

25.-26.janvārī 
3. IV Studentu zin. konference "Eiropas kultūra: jaunais 

skatījums" 
2001. g. 

8. februāri 
4.   IX Starptautiskais   zin. seminārs «Telpa un laiks 

literatūrā un mākslā» («Telpiskie modeĜi baltu un slāvu 
kultūrās») 

2001. g. 
5.-6. aprīlī  

5. Daugavpils Universitātes 9. ikgadējā  konference 
 

2001. g. 
25.-26. aprīlī 

6. VI Slāvu lasījumi  2001. g. 
18.-20. maijā 

7. IV Igora Činnova lasījumi 2001. g. 
12.-13.10 

8.  Zin. seminārs “Krievu dzeja: 1922” 2001. g. 
7.-8. decembrī 

9.  
Humanitāras fakultātes XII zinātniskie lasījumi   

 

2002. g. 
24.-25.janvārī 

 
10. V Studentu zin. konference "Eiropas kultūra: jaunais 

skatījums" 
2002. g. 

15.-16. februāri 
11. 20. gs. kultūras paradigmas  2002. g. 

15.-16. martā 
12.   X Starptautiskais   zin. seminārs «Telpa un laiks 

literatūrā un mākslā» («Telpiskie modeĜi baltu un slāvu 
kultūrās») 

2002. g. 
5.-6. aprīlī  

13. Daugavpils Universitātes 10. ikgadējā  konference 
 

2002. g. 
8.-9.05. 

14. VII Slāvu lasījumi  2002. g. 
23.-25. maijā 

15. S. Kržižanovska daiĜradei veltīts zinātniskais seminārs  2002. g. 
11.-12. oktobrī 

16. VII Dobičina lasījumi  2002. g. 
6.-7. decembrī 

17. XII Humanit āras 
fakultātes zin. lasījumi 

30.-31.01.2003. 



18. VI Studentu konference 
“Eiropas kultūra: jaunais skatījums” 

13.-14.02.2003. 

19. XX gs. kultūras paradigmas 14.-15.03.2003. 

20. Telpa un laiks literatūrā un māksla:  
Telpiskie modeĜi baltu un slāvu kultūrās 

11.-12.04.2003. 

21 DU ikgadeja zin. konference  8.-9. maijā 2003. 

22. VIII Sl āvu lasījumi 19.-25.05. 2003. 

 
 

 
 



Akadēmisko  studiju programmas 
 

“Filolo ăijas doktors literatūrzinātnē ”  
 
pašnovērt ējums par 2001./2002. un 
          2002./2003. studiju gadu 
 

 
Studiju programmas mērėi un uzdevumi. IzmaiĦas, ja 
tādas ir. 

Mērėis: 
 
 Programmas galvenais mērėis ir augstākās kvalifikācijas 
speciālista – literatūrzinātnieka sagatavošana, kurš ir spējīgs 
izvirzīt un risināt mūsdienu filoloăijas zinātnes svarīgākās 
problēmas. 
 
 UZDEVUMI  
  
• mūsdienu literāro parādību analīzes metodoloăiju apgūšana 

(kas Ĝauj risināt ar konkrēto vēsturiski filoloăisko situāciju 
saistītus zinātniskus jautājumus); 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par konkrētas nacionālās 
literatūras vēsturi vai par salīdzināmo nacionālo literatūru 
vēsturi apguve; 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par pētāmās vai 
salīdzināmās literatūras un kultūras laikmetu fundamentāla 
apguve; 

• pasaules un īpaši Eiropas literatūras apguve tādā apjomā, kas 
Ĝauj izskatīt konkrētas nacionālās literatūras zinātniskās 
problēmas plašā kultūras un literārā kontekstā; 

• aktīva piedalīšanās DPU un Latvijas universitāšu zinātniskajā 
dzīvē, ka arī sistemātiska piedalīšanās zinātniskajās  
konferencēs ārzemēs, sistemātiskas publikācijas 
ievērojamākajos filoloăiskajos žurnālos, kas atspoguĜo izvēlētā 
pētījuma iznākumus; 

• optimālu apstākĜu radīšana doktorantiem izvirzīto uzdevumu 
īstenošanai, proti, iespējas strādāt bibliotēkās un arhīvos 
ārzemēs, iespējas piedalīties citu augstskolu rīkotajās un 
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, iespējas stažēties 
kādā no tās valsts universitātēm, kuras literatūra tiek pētīta;  

apstākĜu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai 
aizstāvēšanai. 
 
 
 



 
Studiju programmas struktūra. 

2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas 
attiecīgajās programmas sadaĜās. IzmaiĦu analīze un 
pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts 
standartiem (Ministru kabineta noteikumiem). 
 

 
Programmas apjoms - 120 kr. p. 
 
Literatūrzinātnes doktora programmai ir divas apakšnozares: 

 
7)  cittautu literatūras vēsture,  
8)  salīdzināmā literatūrzinātne.   
 

Doktora programma ir organiski saistīta ar bakalaura un 
maăistra studiju programmām, visas šīs programmas veido 
viengabalainu DPU literatūrzinātniskās izglītības sistēmu.  

Atšėirībā no bakalaura studiju programmas (kuras pamatā ir 
literatūras vēstures izpēte) un maăistra studiju programmas (kuras 
pamatā ir literatūras teorijas izpēte), doktora studiju programmai ir 
teorētiski  vēsturiska ievirze, kas nodrošina augstāko sintētisko 
analīzes līmeni. Doktora studiju programmas pamatā ir nacionālo 
pasaules ainu realizēšana literārajos tekstos un to salīdzināšana.  

Programma sastāv no lekciju kursiem un semināriem un 
promocijas darba. Lekciju kursi un semināri tiek sadalīti divās 
grupās:  

1) obligātie lekciju kursi,  
 2) obligātās izvēles kursi.  

 
Doktora programma sastāv no trim blokiem:  

 
1) Teorētiskais bloks, kuru veido tādi kursi kā: «Mūsdienu 

literatūrzinātnes metodoloăija» un «Teorētiskais 
seminārs». Teorētiskā bloka mērėis ir doktorantu spēja 
brīvi orientēties mūsdienu literatūrzinātnes 
metodoloăiskajos virzienos un doktora pētījuma 
metodoloăiskās bāzes izveide. Teorētiskais seminārs 
notiek otrajā un trešajā studiju gadā, šajā seminārā tiek 
izskatīti jaunākie zinātniskie darbi (tie, kas parādījušies 
doktorantu studiju laikā). Šajā blokā ietilpst arī kurss 
“M ūsdienu zinātnes koncepcijas un māksla”. 

  
4) Teorētiski vēsturisko bloku pirmām kārtām veido kursi, 

kuru pamatā tiek aplūkotas pētāmo nacionālo literatūru 
pamatparadigmas, kā arī kurss      “Rietumu kultūras 



pamatparadigmas”. 
 
 
Šī blokā galvenais uzdevums ir:  
 

• vispusīga konkrētās nacionālās literatūras vai dažādu 
nacionālo literatūru (ja tās tiek salīdzinātas) pasaules 
ainu izpēte.  

 
Tas viss Ĝauj aplūkot konkrēto nacionālo literatūru plašā 
kultūras kontekstā un zināmā mērā precīzi noteikt pētāmās 
parādības vietu kultūras vērtību sistēmā. 

 
3) Literatūrvēsturiskā bloka pamatā ir seminārs “Pētāmā 
laikmeta nacionālas literatūras vēsture” (katrā konkrētā 
gadījumā notiek konkrētās nacionālās literatūras izpēte, 
piemēram, ja doktorants studē vācu literatūru, tad tā ir 
vācu literatūra). Salīdzināmās literatūrzinātnes programmā 
analoăiska funkcija ir semināram “Pētāmo laikmetu 
salīdzināmo literatūru vēsture”. Šajā blokā tiek iekĜauti arī 
tādi kursi kā “Valodas procesi pētāmā laikmeta literatūrā” 
un “Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi” (piemēram, ja 
tiek pētītas 19.gs. otrās puses literārās parādības, tad tiek 
Ħemti vērā visi 19.gs. otrās puses vēsturiskie procesi), 
“Pētāmā laikmeta kultūras procesi”. 
 

Atbilstoši 1999.g. 6. aprīĜa  “Nolikumam par 
promocijas kārtību un kritērijiem” doktorantam jākārto arī 
eksāmens svešvalodā. TādēĜ doktora studiju programmā 
tiek paredzēta vienas Eiropas valsts valodas apguve un, 
pirmkārt, angĜu valodas apguve (jo tā ir starptautiskā 
komunikācijas valoda). Doktoranti var apgūt  arī citas 
svešvalodas: vācu, franču vai kādu no skandināvu 
valodām. Nepieciešamības gadījumā salīdzināmās 
literatūrzinatnes programmas ietvaros ir iespējama divu 
svešvalodu apguve. 
 

 
 
 
 
2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, 
izmaiĦu nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu 
apraksti). 

 
2001./2002. un 2002./2003. studiju gadā studiju kursu  
satura izmaiĦu nebija.  
 



 
 
Studiju programmas realizācija. 
 

3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, 
laboratorijas darbi, individuālais darbs, komandas 
(grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. 
 
Lekcijas – palikušas par vienu no svarīgākajam formām, 
runājot par kontaktstundam. Īpaša nozīme obligāto kursu 
daĜā, kura balstās uz teorētiskajām zināšanām. Lekciju 
formu izvēle ir atkarīga no literatūras pieejamības un 
tēmas diskussionala rakstura. 
Semināri – tiek izmantoti gan pamatkursos, gan izvēles 
kursos. Tie paredz doktorantu iespēju patstavīgi analizēt 
tekstus, faktus, izteikt un aizstāvēt savu viedokli. Pirms 
semināru sagatavošanas paredz nopietnu darbu ar 
zinātnisko literatūru. Semināros tiek apspriesti 
diskussionala rakstura jautājumi.  
Individuālais darbs – attīsta doktorantu pētnieciskas un 
profesionālas spējas. Humanitāro zināšanu apgūšana ir 
saistīta liela skaita literatūras apgūšanu. Studiju laikā 

nepieciešams iepazīties at lielo daiĜliteratūras un 
zinātniskās literatūras sarakstu, kas pieprasa daudz laika. 
Doktorantūrā tiek pasvītrota individuālā darba nozīme. 

 
 
 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu 
patstāvīgo darbu. Ja kontaktnodarbības sastāda  vairāk 
par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums 
(pielikumā fakultātes Domes vai nodaĜas Padomes 
lēmums). 
 
Lielakoties kursu vērtība ir 2 KP, no tiem 1 KP (40 st.) ir 
paredzeti kontaktstundām, 1 KP – doktorantu 
patstāvīgam darbam. Ja pasniedzejs saskata 
nepieciešamību, kontakstundu skaits var nedaudz 
palielināties. 
 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas 
mērėiem un uzdevumiem (pielikumā – studiju plāns par 
iepriekšējo studiju gadu). 
 
Pamatā studiju plāns nav mainījies. Sk. studiju plānu. 
 



 
 
Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 

4.1. Akadēmiskā personāla  pētnieciskais darbs. 
Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbība. 

 
Pētnieciskā darba virzieni: 
 

• Telpa un laiks literatūrā un mākslā  
         (vadīt. prof. F. Fjodorovs) 

c)  X1 Starptautiskais zinātniskais seminārs “Telpa un laiks 
literatūrā un mākslā” 2003. g. 13.-14. aprīlī. 

d) izdots rakstu krājums  
• Literatūrvēsturiskā programma „19. un 20. gadsimtu  

Eiropas kultūras vēsture”(vad. prof. F.Fjodorovs, prof. 
E.Mekšs) 

f) Starptautiskā konference „Slāvu lasījumi” 
g) Izdots rakstu krājums. 

 
 

Docētāji ir ieguvuši grantus zinātniskas pētniecības 
veikšanai: 

• Baltijas un slavu kultūru telpiskie modeĜi – finansē Latvijas 
ZinātĦu akadēmija; 

• L.Dobičina daiĜrade – finansē Daugavpils pilsētas Dome; 
• Slāvu kultūras paradigmas – finansē Daugavpils pilsētas 

Dome.  
 

Programmu ietvaros veiktie pētījumi kĜuva par pamatu 
zinātniskiem  pētījumiem, tajā skaitā arī promocijas  darbiem. 

    Docētāji un doktoranti aktīvi piedalās pētnieciskajā 
darbā.  
 

(Sk. 4. pielikumā Krievu literatras un kultūras katedras 
zinātniskas  

dzīves hroniku2001./2002. un 2002./2003.g.g. ) 
 
 
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. 
Promocijas darbu tēmu atbilstība studiju programmas 
saturam (pielikumā – promocijas darbu tēmu saraksts). 
 
     Doktorantūrā  studējošie veic pastāvīgu pētniecisko 
darbu: 

• piedālās katedras zinātniskajās konferensēs; 
• organizē un piedalās jauno zinātnieku  konferencēs: 



 
1) Krievu literatūras un kultūras katedras organizēta 

studentu zinātniskā konference Eiropas kultūra: jaunais 
skatījums (2003. gada 15.-16. februārī). 

 
2) DU studentu zinātniskā konference (2003. gadā 8.-9. 
maijā).  
 Doktoranti aktīvi piedalās dažādās katedrā organizētās un 
starptautiskās konferencēs. Sk. Pielikumā 
 
Vērt ēšanas sistēma. 

5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas 
metodes, to apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 
 

Programmas ietvaros tiek izmantotas dažādas vērtēšanas un 
izvērtēšanas metodes. 
Kursa nobeigumā – eksāmens vai diferencētā ieskaite. 
Eksāmens – obligātiem un pamatkursiem. Eksāmeni paredz 
noteikto jautājumu sistēmu, jautājumi tiek piedāvāti 
studentiem uzsākot kursu ar piedāvātas literatūras sarakstu. 
Eksāmens paredz teorētisko zināšanu demonstrāciju. 
Diferencēta ieskaite- speciāliem un izvēles kursiem. Pēc 
pasniedzēju izvēles var notikt gan mutiski, gan rakstiski: 
jautājumi, radošs uzdevums, esseja, tests, darbs grupās. 

 
 
 
 
 
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai 
novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums. 
Programmas apgūves novērošana notiek pastāvīgi, 
semestra vai gada laikā. Tas dod iespēju: 

• pastāvīgi kontrolēt materiāla apguvi un studentu pastāvīgo 
darbu; 

• veicināt kontaktu ar studentiem (diskusijas, dialogi, 
iesaistīšana pētniecikā darbā); 

• mudināt doktorantus regulāri un pastavīgi strādāt; 
• būt objektīviem, vērtējot kursa apguvi. 

 
 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 

6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem 
u.c.)   rezultāti un analīze (pielikumā - aptauju anketu 
paraugi). 



 
Studiju procesa pilnveidošanai notiek studējušo viedokĜu 
noskaidrošana par programmu, rīkojot aptaujas. 2002./03. 
studiju gada aptaujas rezultātā var secināt 

• studiju kursu svarīguma pakāpe novērtēta pārsvarā uz 4 vai 5 
• pasniegšanas līmenis novērtēts kā augsts un Ĝoti augsts; 
• programmā studējošie reti izmanto Internetu, pamatojot to ar 

pakalpojumu dārgumu, kā arī ar to, ka nav tādas 
nepieciešamības; 

• 100-procentīgi studējošie norada uz to, ka nepietiekams ir 
nodrošinājums ar vieslektoriem; 

   
 
 
 
 
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas 
beidzēju nodarbinātība. 

 
Programmas beidzēji pārsvarā ir nodarbināti izglītības 
jomā: ăimnāzijās, vidusskolās, koledžās, kā arī augstākajās 
mācību iestādēs: Daugavpils Universitāte (Krievu 
literatūras un kultūras katedrā, Latviešu literatūras un 
kultūras vēstures katedrā, AngĜu valodas katedrā, Vācu 
valodas katedrā, Zviedru valodas centrā), Rēzeknes 
Augstskolā. 
 
 
 
 
Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais 
personāls. 
 
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

Programmas kursus pamatā nodrošina Krievu literaturas un 
kult ūras un Vispār īgās un krievu valodniecības katedru 
docētāji: 
 
LZA korespondētājloceklis, Dr. habil. philol., profesors F. 
Fjodorovs 
Dr habil. philol., profesors E. Mekšs 
Dr. habil. philol., asoc. profesors J. Trofimovs 
Dr. philol., docents A. ĥeminuščijs 
Dr. philol., docente A. Stankeviča 
Dr. philol., docente E. VasiĜjeva 
Dr. philol., docents G. Markovs 



Dr. philol., docents A. KuzĦecovs 
Dr. philol., docente G. Sirica 
Maă. philol. lektore N. Fjodorova 
Maă. philol., lektors A. Dunskis 
Maă. philol. lekt. I. Vingre 

  
Habilitēti doktori                  doktori            maăistri     

                3                                    6                       3      
 
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
Augstskolu likuma prasībām (pielikumā personāla 
atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns). 
 
Programmas akadēmiskais personals veic zinātniskus 
pētījumus (piedalīšanas konferencēs, konferenču 
organizācija, rakstu un monogrāfiju publicēšana, 
piedalīšanas zinātniskajos projektos. 
Visam akadēmiskajam personālam ir atbilstošie zinātniskie 
grādi (doktora un habilitētā doktora grādi, maăistri apkalpo 
tikai svešvalodas kursu). Personāls ir izvēlēts amatos 
atbilstoši Augstskolu likuma prasībām un saskaĦa ar DU 
Satversmi. 
 
 
(Sk. Pielikumus) 
 
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla 
īpatsvars studiju programmā. 
IzĦēmot vieslektorus, kuri tiek aicināti atsevišėo speckursu 
lasīšanai, studiju programmu apkalpo pamatdarbā 
strādājošais akadēmiskais personāls. 
Vieslektori: 
Prof. V. Ščukins (Krakova). Lekciju cikls "Ăīmetne slāvu 
literatūrās" (2003. g. maijā). 
 
Visi docētāji strādā pamatdarbā. 
 
 
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas 
ietekmē programmas kvalitāti. 
 
Nozīmīgu problēmu nav. 
 
 
Finansēšanas avoti, programmas materiālais 
nodrošinājums. 
8.1. Studiju programmas finansēšana. 



 
 Doktorantūras studiju programmas galvenais finansējuma 
avots ir valsts budžeta līdzekĜi.  
Visi iegūtie līdzekĜi iekĜaujas kopējā Humanitārās fakultātes 
finansējumā un tiek izmantoti akadēmiskā personāla darba 
apmaksai un citiem izdevumiem pēc fakultātes Domes lēmuma.  

 
 
 
 
 
8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to 
skaita, lieluma un aprīkojuma atbilstība studiju 
programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 

Doktoru programma tiek realizēta auditoriju nodarbību un 
studentu patstāvīgā darba formā.  
 Studiju plāni un studiju kursu programmas ir apspriestas 
katedru sēdēs, apstiprinātas un pieejamas doktorantiem : 

• visām nodarbībām studiju programmas ietvaros vienmēr tiek 
nodrošinātas auditorijas; 

• ir pieejama datorklase ar pieslēgumu Internetam; 
• studējošie var izmantot Latgales Centrālās bibliotēkas 

fondus, kas atrodas līdzās universitātes ēkai. Promocijas 
darbu izstrādei tiek izmantotas arī Rīgas u.c. Latvijas pilsētu 
bibliotēkas, kā arī ārzemju (piem., Krievijas Federācijas, 
Apvienotās Karalistes, Norvēăijas Karalistes) muzeji, arhīvi 
un bibliotēkas. 
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo 
literatūru un informāciju. IzmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. 
 

Lai apgūtu studiju programmu, studējošā rīcībā ir literatūra un 
citi mācību līdzekĜi: 

• DU Zinātniskās bibliotēkas fondi ar 343556 eksemplāriem 
(62782 nosaukumi); DU bibliotēka ir pievienota 
bibliogrāfiskai sistēmai “ALISE”; 

• M.Bodrova  grāmatu kolekcija;  
• citi privātie dāvinājumi (N.Miheloviča, A. un D.RūsiĦi 

(ASV), A.Rozenbahs (Zviedrija), A.Vabulis, H.Maršavs, 
F.Fjodorovs), Veinas Valsts universitātes (ASV), Vēstures 
un reăionālo pētījumu institūta (Fehta, Vācija) dāvinātās 
grāmatas u.c. 

• TEMPUS, CIVITAS u.c. projektu ietvaros iegādātās 
grāmatas; 

• Latgales Pētniecības institūta bibliotēkas fondi (2500 



nosaukumu), datu bāze “Latgales dati”, elektroniskās 
publikācijas LPI interneta mājas lapā (www.dau.lv/LP); 

• studentiem ir pieejamas mācībspēku privāto bibliotēku 
grāmatas. 

• audiovizuālie materiāli (video ieraksti, diapozitīvi, mūzikas 
ieraksti, CD u.c.); uzsākta videotēkas, CD kolekcijas, 
mutvārdu vēstures avotu kolekcijas veidošana; 

•  datori ar pieslēgumu Internetam – zinātniskā darba, mācību 
procesa un lietvedības vajadzībām; 

• 3 videotehnikas komplekti mācību procesa nodrošinājumam; 
• audiotehnikas komplekti (magnetofoni, diktofoni, 

atskaĦotāji) zinātniskā  un mācību procesa vajadzībām; 
• 3 diaprojektori mācību procesa nodrošinājumam; 
• 2 grafoprojektori. 

 
 
Ārējie sakari. 

9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu 
un uzdevumu izpildes kontekstā. 
ĥemot vērā studiju programmas plašumu, studiju 
programmas absolventi var būt pieprasīti dažādās sfērās. 
Tāpēc programmas ietvaros ir paredzēti daudzpusīgie 
sakari ar potenciālajiem darba devējiem un sadarbības 
partneriem. 
Izglītības iestādes: 

• Skolu valde; 
• Krievu valodas un literatūras skolotāju metodiskā apvienība. 

Kultūras iestādes: 
• Krievu kultūras centrs (KaĜistratova nams); 
• Ebrēju kopiena; 
• Pilsētas un rajona avīžu redakcijas (“Latgales laiks”, “Naša 

gazeta”, “Million”); 
• Novadpētniecības muzejs un arhīvs; 
• Daugavpils teātris; 
• Rīgas Krievu drāmas teātris. 

 
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā 
valstī un ārvalstīs. 
Sadarbība ar Latvijas Universitāti (programma Krievu 
filoloăija)    
 
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju 
programmā (sadalījums pa valstīm). 
 
 



 
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa 
valstīm). 
 
 
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa 
valstīm). 
 
 

 
 
27.06.2003.     Studiju programmas direktors 
datums 
     _____________ prof. F.Fjodorovs 
      paraksts  paraksta atšifrējums 
 
 

 
 
 

 
 



4. pielikums 
 

AKADĒMISKO   studiju programma  
 

HUMANITĀRO ZINĀTĥU BAKALAURS KRIEVU 
FILOLOĂIJĀ 

 
Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības 

plāns 
2001/2002. studiju gadā 

 
1. Akadēmiskā personāla atjaunošana (Studijas doktorantūrā utt.).  

 
Studijas doktorantūrā:   
6.  asistente Jekaterina Petričenko (1. st.gads) 
7.  asistents Žans Badins (3. st.gads) 
 
 

2. Akadēmiskā personāla apmācība (Kvalifik ācijas celšana Latvijas 
un ārvalstu augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs: kursi, 
semināri, ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās 
utt.). 
1. Docente E. VasiĜjeva stažējās Jūdu civilizācijas pētījumu centrā 
"Sefer" (2003. g. martā) 
2. As. prof. J. Trofimovs stažējas Maskavas garīgajā Akadēmijā. 
(2003. g. aprīlī).  
3. Visi Krievu literatūras un kultūras katedras docetāji piedalījās  
katedras ikmenešos teorētiskajos semināros “Literatūras un kultūras 
problēmas” 
 

 
3. 

 
Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, 
konferences utt.). 
 
1.Prof. F. Fjodorovs, prof. E.Mekšs, doc. E.VasiĜjeva  piedalījās 
projektā “Baltijas un slāvu kultūru telpiskie modeĜi”  – LZA grants 
Nr 01.0047 
2. 1.Prof. F. Fjodorovs piedalījās starptautiskajos projektos: 
  a) "Sanktpēterburga un Baltijas pasaule" (Krievija, Zviedrija, 

Somija, Lietuva, Igaunija).  
   b) "Circumbaltijas reăions: kultūru krustpunkts"  

   (Baltijas valstis, Skandinavijas valstis, Krievija, Polija, 



Vācija). No Latvijas puses projektu   profesors 
F.Fjodorovs). 

3. Asoc.prof. S.Murāne piedalījās starptautiskajā projektā 
“ Говорящий и слушающий: языковая личность, текст, 
проблемы обучения”.  Krievija, Sanktpēterburgas Universitātē. 
3. Doc. A.KuzĦecovs strādā starptautiskā projektā «Историческая 
грамматика древнерусского языка». Krievija, Maskavas 
Universitāte. 
4. Doc. G.Pitkeviča un doc. N.Trofimova darbojās projektā. 
“Zvaigzne ABC” Latvija, Rīga. 
5. A.KuzĦecovs turpina darbu projekta Nr.00-04-00313a 
“ Историческая грамматика. Местоимение. Прилагательное. 
Числительное”.  – Российский государственный научный фонд. 
 
 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs: 
 
1. Doc. A.KuzĦecovs.  

Starptautiskā konference «Русистика на пороге XXI века: 
проблемы и перспективы». Krievija, Maskava. 

2. Doc. J.KoroĜova.  
          1) «Славянская фразеология и уровни языковой системы». 
Polija, GdaĦska Universitāte;     
           2) «Лингвокультурологические проблемы   
  толерантности». Krievija, Jakaterinburga; «Русистика на 
пороге XXI века: проблемы и перспективы». Krievija, Maskava. 
3. Asoc. prof. S.Murāne.  
           1) «Лексикология и лексикография балтийских языков». 
Krievija, Sanktpēterburga Universitātē;  
           2) «Русский язык в языковом и культурном пространстве 
Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет». 
Polija, Varšavas universitāte. 
4. Doc. G.Pitkeviča.   
         Starptautiskajs kongress «Русский язык: 
исторические судьбы и перспективы». Krievija, Maskavas Valsts 
Universitāte. 
5. Doc. N.Trofimova un doc. G.Pitkeviča. Starptautiskā konferencē 
«Язык диаспоры: проблемы и перспективы IV». Tartu, Igaunijā.  
   Doc. N.Trofimova «Русский язык как иностранный: специфика 
описания, теория и практика преподвания в России и за 
рубежом». Krievija, Maskava. 
 



6.Prof  F.Fjodorovs  
 
3) Starptautiskā zinātniskā konference (piedal. Krievijas, 

Itālijas un Holandes zinātnieki) "Русская провинция: 
путешествие во времени и пространстве", Maskava - 
Plesa -Maskava, 2001. g. 20.-26. julījā (tēma:"Двинский 
текст Арсения Формакова")     

 
4) Starptautiskā konference "Meninis tekstas. Suvokimas. 

Analiz÷. Interpretacija" (Vi ĜĦa), 24.-26. aprīlī (tēma: 
"Божнев и Тютчев")  
 

7. Prof. E.Mekšs  
 
V Starptautiskā zinātniskā konference "Slāvu literatūra 

pasaules literatūras kontekstā":  Baltkrievijas 
Universitāte, 2001. g. 16.-18. oktobrī ("Iniciācijas 
semiotika V. Nabokova romānā "Подвиг" ). 

Starptautiskā konference "Meninis tekstas. Suvokimas. 
Analiz÷. Interpretacija" (Vi ĜĦa), 24.-26. aprīlī 
("Монологическая драма Шершеневича") 

konference "Пушкинские чтения-II" (Sanktpēterburga)  
2002.g. 6.-7. jūnijā (referāts "Как примирить "интеграл" с 
"человечностью", или функции "опустошающей любви" 
Эренбурга").  
 

8. Prof. J.Trofimovs 
5) V Starptautiskā zinātniskā konference "Slāvu literatūra 

pasaules literatūras kontekstā":  Baltkrievijas 
Universitāte, 2001. g. 16.-18. oktobrī  

6) Starptautiskā  konference "Русское зарубежье" 
(Maskavā, N.ĥesterovas Universitāte  ( ar referātu 
"Природа конфликта в книге М.Осоргина "Из 
маленького домика")  

7) Starptautiskā konference "Meninis tekstas. Suvokimas. 
Analiz÷. Interpretacija" (Vi ĜĦa), 24.-26. aprīlī  
("Эстетика и философия путевого очерка Б. Пильняка 
"Корни Японского солнца" ) 

8) Konference "Пушкинские чтения-II" Sanktpēterburgā  
2002.g. 6.-7. jūnijā (referāts "Философия   

      жизни" и жизнь леса в русской прозе первого   
      послевоенного десятилетия"). 



 
9. Doc. A. ĥeminuščijs 

  
1) Starptautiskā zinātniskā konference "Polsko-
wschoniosłowianskie powiązania  kulturowe, literackie i 
jązykowe: Dziedzictwo i innovacie", Polija, Olština-
Ilava, 20.09.2001.  (Tēma: "Проза Г.Сенкевича в 
письмах А.П.Чехова")  
2) Starptautiskā konference "Meninis tekstas. Suvokimas. 
Analiz÷. Interpretacija" (Vi ĜĦa), 24.-26. aprīlī 
("Биография" и "антибиография" в послании Г.Р. 
Державина "Евгению. Жизнь Званская"). 

 
    10.Doc. E.VasiĜjeva 

1) V.Žirmunska 110 g. veltītā Starptautiskā zinātniskā 
konference: Sanktpēterburga, Krievijas Zinātniskā 
akadēmija, 2001.g. 1.- 6. oktobrī . ( "Одесса в романе 
В.Жаботинского "Пятеро").  

   2) Starptautiskajs jaunātnes kongress judaikā  (Maskava)  
      2002.g. 16. jūlij ā (ar referātu "Роман В.Жаботинского 
      "Самсон Назорей": миф и реальность" ) 
 

    11. Lekt. A.Kazjukevičs   
      IV Jauno filologu Starptautiskais seminārs, Tallina, 
2002.g. februārī  (Tēma: "Костел в исторических романах 
Г.Сенкевича")  

 
Publikācijas 

 
2001.-2002. g. vietējos un starptautiskajos izdevumos ir nopublicēti 
132 Krievu literatūras un kultūras katedras docētāju raksti.  
 
Publikācijas starptautiskajos izdevumos 
 
16) prof. F.Fjodorovs:  

10. Кржижановский и западный романтизм 
//Материалы конференции, посвященной 110-летию 
со дня рождения академика В.М.Жирмунского. С.- 
Петербург, "Наука", 2001. - С. 240-245 

11. Кржижановский и Гофман // Славянскiя лiтаратуры 
у кантэксце сусветнай: Матэрыялы  V Мiжнароднай 
навуковай  канферэнцыi: «Славянскiя лiтаратуры ў 



кантэксце сусветнай».- Частка III.- Мiнск, 2001.-  
140.-146. lpp. 

12. О духовной эволюции ранней Ахматовой: "Вечер"-
"Четки" - "Белая стая"// Актуальные проблемы 
литературы: Комментарий к ХХ веку. Материалы 
международной конференции. - Калининград, 
2001.- C.90-109. 

13. О философии Н.Я.Берковского и его научной 
методологии. // Балтийский филологический 
курьер, 2001.- №2. - 21.-30. lpp.  

14. Язык романтической культуры: паломничество. // 
Семиотика паломничества. Иерусалим-Санкт-
Петербург, 2002.  

u.c. 
17) prof. E.Mekšs:  

14. Красный конь Есенина и Петрова-Водкина // 
Наследие С.А.Есенина на рубеже веков. - Рязань, 
2001.  

15. Высокое родство: Есенин и Лентулов.// Наследие 
С.А.Есенина на рубеже веков. - Рязань, 2001.  

16. Соловецкие посвящения // Наука и бизнес на 
Мурмане (Мурманск). - 2001. - № 6.  

17. Миф и реальность в повести Пильняка "Мать сыра-
земля" // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. 
Вып. III-IV. - Коломна, 2001. - С. 42-54.  

18. Реальность и миф в романе Набокова "Подвиг". // 
Славянскiя лiтаратуры у кантэксце сусветнай: 
Матэрыялы  V Мiжнароднай навуковай  
канферэнцыi: «Славянскiя лiтаратуры ў кантэксце 
сусветнай».- Частка III.- Мiнск, 2001.-  66.- 70. lpp. 

19. Иван Лукаш и Латгалия. // "Встреча": Литературно-
художественный журнал.- Москва, 2002.-№1. - 34-
37.lpp. 

  
18) prof. J.Trofimovs:  

5. Хлестаковщина как феномен провинциального 
сознания // Классична спадщина i сучасне художнэ 
мисления. - Дрогобыч - Черкасы, 2001. - С.125-131.  

6. Остров Капри в русской литературе начала ХХ века 
(В.В.Розанов - И.А.Бунин) // Славянскiя лiтаратуры 
у кантэксце сусветнай: Матэрыялы  V Мiжнароднай 
навуковай  канферэнцыi: «Славянскiя лiтаратуры ў 



кантэксце сусветнай».- Частка III.- Мiнск, 2001.-  
С.131- 139. 

7. Балтийский топос в повести Б.Пильняка "Третья 
столица" // Б.А.Пильняк. Исследования и 
материалы. Вып. III-IV. - Коломна, 2001. - С.54-63 
(в соавторстве).  

8. Провинция в творчестве М.М.Зощенко 1920-х 
годов//Satyra w literaturah wshodioslowanskich. –V.-
Bialystok, 2002. 

  
19) doc. A. ĥeminuščijs:  

8. Мотив смерти в художественном мире Татьяны 
Толстой. // Актуальные проблемы литературы: 
Комментарий к ХХ веку. Материалы 
международной конференции. - Калининград, 2001. 
- 120.-126.lpp. 

9. Эпистолярий и проза Чехова (к проблеме 
структурного единства). // Балтийский 
филологический курьер: Научный журнал. - № 2. - 
Калининград, 2001.  

10. Проза Г.Сенкевича в письмах А.П.Чехова. - Acta 
Polono-Ruthenica.-IX. - Olsztyn, 2001. - 76.-81. lpp.  

11. А.С. Хомяков  о С.Т.Аксакове (структура литератур-         
    но- биографического очерка) А.С.Хомяков:   
    проблемы биографии и  творчества (Хмелитский   
    сборник. – Вып.5.) – Смоленск, 2002.- 118.-123.lpp. 
  

20) lekt. A.Kazjukeviča raksti 
5. Пространство в романе Д.Мережковского 

"Воскресшие боги" ("Леонардо да Винчи"). // Studia 
Slavica II.- Tallinn, 2001.  

6. Христианский код в романах Д.Мережковского 
"Юлиан Отступник" и Г.Сенкевич " Quo vadis" // 
Salīdzinoša literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. 
-Rīga, 2001.  

21) doc. A.KuzĦecovs   
   1. Grāmata “Dinaburga Krievijas Valsts seno aktu arhīva     

               dokumentos (1656-1666). 2 d.– Daugavpils, 2002 (kopā ar   
              A.Ivanovu). 

7. Инновации в парадигме членных прилагательных 
по  данным древнерусской письменности XI века// 
Russian Linquistik. Volume 26. Nr3. 



22) doc. S.Murāne  
               Метафоры семантического поля болезни в российском    
               и латвийском русскоязычном политическом дискурсе.-   
               Sanktpēterburga. 
 
 (Sk. arī pilikumā: Krievu literatūras un kultūras katedras zinātniskās 
dzīves hronika 2001.-2002. g.) 
 
 

 
 

Daugavpils Universitāte Humanitārās fakultāte 

Krievu literat ūras un kultūras katedras 

zinātniskās dzīves HRONIKA  

2001.g. 

25.–26. 
janvār ī 

notika XI Zin ātniskie lasījumi  
Krievu un pasaules literatūras sekcijas darbā  
piedalījās  zinātnieki no Tallinas, Minskas, Rīgas un 
Rēzeknes augstskolas.  
 

26.-27. 
janvār ī 

notika  Sigizmunda Kržižanovska daiĜradei veltīts I 
Zinātniskais seminārs, kurā piedalījās arī zinātnieki 
no Rīgas un Tallinas 

 
8. 
februār ī 

 
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja IV 
Studentu zinātnisko konferenci “Eiropas kultūra: 
jaunais skatījums” 
 

februār ī  lekt. A.Kazjukevičs  piedalījās III Jauno filologu 
Starptautiskajā seminārā  Tallinā un uzstājās ar referātu 
"Костел в исторических романах Г.Сенкевича" 

 
Februār
ī 

 
izdots rakstu krājums "Пространство и время в 
литературе и искусстве. Вып.Х". - Daugavpils: 
"Saule", 2001. - 196 lpp 

 
15.-22. 
marta 

 
prof. F.Fjodorovs piedalījās Starptautiskā kongresa 
"SvētceĜojumu semiotika" (Jeruzalemes Universitāte) 
darbā un uzstājās ar ziĦojumu "SvētceĜojums 
romantisma kultūrā"  



 
5.-7. 
aprīlī 

 
notika IX Starptautiskais zinātniskais seminārs "Telpa 
un laiks  
literatūrā un māksla: Māja Eiropas pasaules 
ainā"(LZA grants, 
Kultūrkapitālas fonda un DU Humanitāras fakultātes 
finansējums),  
kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas, 
 Krievijas 

 
18. 
aprīlī  

 
prof. F. Fjodorovs Sanktpēterburgā piedalījās 
N.Berkovska 100 g. veltītajā sēdē, kuru rīkoja 
laikraksts "Звезда", un uzstājās ar ziĦojumu 
"Феномен Берковского". 

 
20.-23. 
aprīlī  

 
prof. F.Fjodorovs piedalījās A. Hercena vārdā 
nosauktā Krievijas Valsts Pedagoăiskās universitātes 
(Sanktpēterburga) konferencē  “Единство и 
национальное своеобразие в мировом 
литературном процессе" (referātu tēmas: 1.Две 
модели европейского неоромантизма; 2) О 
философии и научной методологии Н.Я. 
Берковского). 

 
25.-27. 
aprīli 

 
notika DPU 9. ikgadēja konference. Krievu un 
pasaules literatūras sekcijas un Pasaules kultūras 
vēstures sekcijas darbā piedalījās arī Latvijas 
Universitātes un Tallinas Pedagoăiskas universitātes 
studenti un maăistranti. 

 
26.-
28.aprīlī 

 
Rīga notika Starptautiskā konference "Baltijas valstu 
krievu kultūra laika posmā starp pasaules kariem 
(1918.-1940)", kurā piedalījās prof. F.Fjodorovs 
("A.Formakova lirika kā provinces teksts") un prof. 
E.Mekšs (tēma "Krievijas vēstures telpiskie modeĜi I. 
Zavoloko publikācijās"). 

 
10., 11. 
maijā 

 
prof. F.Fjodorovs uzstājās ar ziĦojumu "Память как 
демиургия: Довид Кнут" Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē "AtmiĦa kultūrvēsturiskā 
kontekstā" (Daugavpils Universitātē)  



 
18.-20. 
maijā  

 
notika VI Slāvu lasījumi, kuros slāvisti no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, 
Somijas nolasīja vairāk nekā 30 ziĦojumu.  

13. 
maijā 

Doc. A. ĥeminuščijs piedalījās Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē "А.С.Хомяков. Историко-
философское и литературное наследие и 
современная Россия" (Maskava-Hmelita) ar referātu 
"А.С.Хомяков и С.Т.Аксаков (структура литературно 
-биографическо- очерка). 

 
20.-26. 
jūlij ā 

 
prof. F.Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā zinātniskā 
konferencē (Krievijas, Itālijas un Holandes zinātnieku 
kopējs projekts) "Русская провинция: путешествие 
во времени и пространстве" (Maskava - Plesa -
Maskava) ar ziĦojumu  "Двинский текст Арсения 
Формакова") 

 
20. 
septemb
r ī 

 
doc. A. ĥeminuščijs piedalijās Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē "Polsko-
wschoniosłowianskie powiązania kulturowe, 
literackie I jązykowe: Dziedzictwo i innovacie" 
(Polija, Olština-Ilava) ar referātu "Проза 
Г.Сенкевича в письмах А.П.Чехова" 

 
Septem
br ī 

 
Izdots rakstu krājums "Филологические чтения: 1999". - 
Daugavpils: "Saule", 2001. -145 lpp. (redaktors J.V. 
Trofimovs) 

 
1.-6. 
oktobr ī 

 
doc. E.VasiĜjeva uzstājās ar ziĦojumu "Одесса в романе 
В.Жаботинского "Пятеро" V.Žirmunska 110 g. 
veltītajā Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
(Sanktpēterburga, Krievijas Zinātniskā akadēmija)   

 
12.-13. 
oktobr ī 

 
notika IV Igora Činnova lasījumi 

 
16.-18. 
oktobr ī 

 
V Starptautiskā zinātniskā konferencē "Slāvu 
literatūra pasaules literatūras kontekstā" Baltkrievijas 
Universitātē piedalījās prof. E.Mekšs (tēma: 
"Iniciācijas semiotika V. Nabokova romānā "Подвиг" 
) un asoc. prof. J.Trofimovs (tēma: "Остров  Капри в 



русской литературе начала ХХ века")  
Oktobr ī žurnālā "Новое литературное обозрение"(Krievija ) 

51. numurā tiek publicēta recenzija par rakstu 
krājumu "Славянские чтения" (Daugavpils - 
Rēzekne: LKC izdevniecība) 

 
novemb
r ī  

 
izdevniecībā “Saule” izdoti zinātnisko rakstu krājumi: 

- “Dobičina krājums – 3” - 195 lpp. (Redaktors 
F.Fjodorovs) 

- Русская поэзия: год 1921. - 119 lpp. (Redaktors 
E.Mekšs)  

7.-8. 
decemb
r ī 

notika  20. gs. krievu dzejas vēsturei veltīta V zinātniskā  
konference "Krievu dzeja: 1922. gads" 

 
 

 

2002.g.  

 

 

24.-25. janvārī  

notika Humanitārās fakultātes XII Zinātniskie lasījumi.  
Krievu un pasaules literatūras un kultūras sekcijas darbā  piedalījās  
zinātnieki no Tallinas, Sanktpēterburgas, KauĦas, ViĜĦas,  Rīgas un 
Rēzeknes. 
 
29.-31. janvārī 
asoc. prof. J.Trofimovs piedalījās ar referātu ("Природа 
конфликта в книге М.Осоргина "Из маленького домика") I 
Starptautiskā   konferencē "Русское зарубежье" (Maskavā, 
N.ĥesterovas Universitāte)  
 
15.-16. februārī 
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja V Studentu zinātnisko 
konferenci “Eiropas kultūra: jaunais skatījums”. Darbojās 
literatūras un kultūras vēstures sekcijas.  Ar ziĦojumiem uzstājās 15 
dalibniekus.  
 
21.-22. februārī  



lekt. A.Kazjukevičs  piedalījās IV Jauno filologu Starptautiskajā 
seminārā  Tallinā un uzstājās ar referātu "Америка в 
художественном сознании Г.Сенкевича".  
  
15.-16. martā 

Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja zinātnisko konferenci "XX 
gadsimta kultūras paradigmas". Konferences darbā piedalījās arī DU 
Latviešu literatūras un kultūras katedras docētāji.   

 
15.-16. martā 
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja I zinātnisko konferenci 
"XX gadsimta kultūras paradigmas". 
 
martā  
Izdots rakstu krājums "Филологические чтения -2000". - 
Daugavpils: "Saule", 2001.  (Redaktors - J.Trofimovs). 
 
 5.- 6. aprīlī 
notika X Starptautiskais zinātniskais seminārs "Telpa un laiks 
literatūrā un māksla: Māja Eiropas pasaules ainā" (LZA grants, 
Kultūrkapitālas fonda un DU Humanitāras fakultātes finansējums), 
kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Krievijas, Polijas.  
 
24.-26. aprīlī 
Vi ĜĦa (VPU) notika Starptautiskā konference "Meninis tekstas. 
Suvokimas. Analiz÷. Interpretacija", kurā piedalījās prof. 
F.Fjodorovs (tēma: "Божнев и Тютчев"), prof. E.Mekšs 
("Монологическая драма Шершеневича"), asoc. prof. 
J.Trofimovs ("Эстетика и философия путевого очерка Б. 
Пильняка "Корни Японского солнца", doc. A. ĥeminuščijs 
("Биография" и "антибиография" в послании Г.Р. Державина 
"Евгению. Жизнь Званская"). 
 
 
 8.-9. maijā  
 notika DU 10. ikgadēja konference. Krievu un pasaules 
literatūras sekcijas un Pasaules kultūras vēstures sekcijas darbā 
piedalījās studenti, maăistranti un doktoranti. 
 
 23. - 25. maijā  



notika VII Slāvu lasījumi, kuros slāvisti no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas, Krievijas, Nīderlandes un USA nolasīja  36 
ziĦojumu. 
 
 maijā  
izdots rakstu krājums "Славянские чтения -II". - Daugavpils-
Rezekne, 2002. - 253 lpp. (Redaktors F.Fjodorovs).  
 

 
6.-7. jūnijā  
prof. E. Mekšs piedalījās konferencē  "Пушкинские чтения-II" 
(Sanktpēterburga) ar referātu "Как примирить "интеграл" с 
"человечностью", или функции "опустошающей любви" 
Эренбурга". Asoc. prof. J. Trofimovs piedalījās konferencē 
Sanktpēterburgā ar referātu "Философия жизни" и жизнь леса в 
русской прозе первого послевоенного десятилетия".  
 
16. jūlij ā  
E. VasiĜjeva piedalījās ar referātu "Роман В.Жаботинского 
"Самсон Назорей": миф и реальность" Starptautiskajā jaunatnes 
konferencē (Maskava) 
 
 septembrī  
Izdots rakstu krājums "Филологические чтения -2001". - 
Daugavpils: "Saule", 2001.  (Redaktore - E.VasiĜjeva). 
 
9 septembrī 
E. VasiĜjeva piedalījās ar referātu "RaiĦa lugas "Pūt, vējiĦi!" 
fenomens" konferencē "RaiĦa pētniecības aktualitātes" (Rīga, 
Literatūras un folkloras institūts).  

 
12.-14. septembrī  

Prof. F.Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē "Эмиграция 
внешняя и внутренняя" (Tallinā) ar referātu "Внутренняя эмиграция" 
Сигизмунда Кржижановского".  

 
26. -30. septembrī 
prof. F.Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē "Санкт-
Петербург и мир Балтии" (Zviedrija, Gotlande-Visbi) ar referātu 
"Ось Санкт-Петербург -Динабург". 
  
2.-5. oktobrī 



E. Mekšs  piedalījās konferencē "Есенин и русская школа" 
Maskavā (Pasaules literatūras institūtā) ar referātu "Есенин в 
творческой судьбе А.Формакова".  
 
 
 
 11.-12. oktobrī 

Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja zinātniskais seminārs 
"Kržižanovskis - 2", kurā piedalījās referenti no DU, ViĜĦas un 
Tallinas.  
 
10.-13. oktobrī 
doc. A. ĥeminuščijs piedalījās ar referātu "Поэтика и семантика 
"вербального зияния" в прозе С.Довлатова" Starptautiskajā 
konferencē "Славянский мир и литература" KaliĦingradas 
univeristātē. 
 
novembrī  

izdots rakstu krājums "Пространство и время в литературе и 
искусстве. Вып.ХI". В 2 частях. - Daugavpils: "Saule", 2002.  
(Redaktors F.Fjodorovs).  
 
6.-7. decembrī  

notika VII L. Dobičina lasījumi, kuros piedalījās viesi no Krievijas 
(Sanktpēterburga) 
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17. Studiju programmas mērėi un uzdevumi.  
IzmaiĦas, ja tādas ir. 

 
Mērėis: 
 
Programmas galvenais mērėis ir augstākās kvalifikācijas speciālista – 
literatūrzinātnieka sagatavošana, kurš ir spējīgs izvirzīt un risināt 
mūsdienu filoloăijas zinātnes svarīgākās problēmas. 
 
Uzdevumi: 
  
• mūsdienu literāro parādību analīzes metodoloăiju apgūšana (kas Ĝauj 

risināt ar konkrēto vēsturiski filoloăisko situāciju saistītus zinātniskus 
jautājumus); 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par konkrētas nacionālās literatūras 
vēsturi vai par salīdzināmo nacionālo literatūru vēsturi apguve; 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par pētāmās vai salīdzināmās 
literatūras un kultūras laikmetu fundamentāla apguve; 

• pasaules un īpaši Eiropas literatūras apguve tādā apjomā, kas Ĝauj 
izskatīt konkrētas nacionālās literatūras zinātniskās problēmas plašā 
kultūras un literārā kontekstā; 

• aktīva piedalīšanās DU un Latvijas universitāšu zinātniskajā dzīvē, ka 
arī sistemātiska piedalīšanās zinātniskajās  konferencēs ārzemēs, 
sistemātiskas publikācijas ievērojamākajos filoloăiskajos žurnālos, kas 
atspoguĜo izvēlētā pētījuma iznākumus; 

• optimālu apstākĜu radīšana doktorantiem izvirzīto uzdevumu 
īstenošanai, proti, iespējas strādāt bibliotēkās un arhīvos ārzemēs, 
iespējas piedalīties citu augstskolu rīkotajās un starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs, iespējas stažēties kādā no tās valsts 
universitātēm, kuras literatūra tiek pētīta;  

• apstākĜu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai     
aizstāvēšanai. 



 
4. Studiju programmas struktūra. 
 

 
4.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās 

programmas sadaĜās. IzmaiĦu analīze un pamatojums. 
 Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem 

(Ministru kabineta noteikumiem). 
 

 
Programmas apjoms – 144 KP. 
 
Literatūrzinātnes doktora programmai ir divas apakšnozares: 

 
9)  cittautu literatūras vēsture,  
10) salīdzināmā literatūrzinātne.   
 

Doktora programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maăistra 
studiju programmām, visas šīs programmas veido viengabalainu DU 
literatūrzinātniskās izglītības sistēmu.  

Atšėirībā no bakalaura studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras 
vēstures izpēte) un maăistra studiju programmas (kuras pamatā ir 
literatūras teorijas izpēte), doktora studiju programmai ir teorētiski  
vēsturiska ievirze, kas nodrošina augstāko sintētisko analīzes līmeni. 
Doktora studiju programmas pamatā ir nacionālo pasaules ainu realizēšana 
literārajos tekstos un to salīdzināšana.  

Programma sastāv no lekciju kursiem un semināriem un promocijas 
darba. Lekciju kursi un semināri tiek sadalīti divās grupās:  

1) obligātie lekciju kursi,  
 2) obligātās izvēles kursi.  

 
Doktora programma sastāv no trim blokiem:  

 
1) Teorētiskais bloks, kuru veido tādi kursi kā: «Mūsdienu literatūrzinātnes 

metodoloăija» un «Teorētiskais seminārs». Teorētiskā bloka mērėis ir 
doktorantu spēja brīvi orientēties mūsdienu literatūrzinātnes 
metodoloăiskajos virzienos un doktora pētījuma metodoloăiskās bāzes 
izveide. Teorētiskais seminārs notiek otrajā un trešajā studiju gadā, 
šajā seminārā tiek izskatīti jaunākie zinātniskie darbi (tie, kas 
parādījušies doktorantu studiju laikā). Šajā blokā ietilpst arī kurss 
“M ūsdienu zinātnes koncepcijas un māksla”. 

  



5) Teorētiski vēsturisko bloku pirmām kārtām veido kursi, kuru 
pamatā tiek aplūkotas pētāmo nacionālo literatūru 
pamatparadigmas, kā arī kurss “Rietumu kultūras 
pamatparadigmas”. 

 
Šī blokā galvenais uzdevums ir:  

 
• vispusīga konkrētās nacionālās literatūras vai dažādu nacionālo 

literatūru (ja tās tiek salīdzinātas) pasaules ainu izpēte.  
 
Tas viss Ĝauj aplūkot konkrēto nacionālo literatūru plašā kultūras 
kontekstā un zināmā mērā precīzi noteikt pētāmās parādības vietu 
kultūras vērtību sistēmā. 
 

3) Literatūrvēsturiskā bloka pamatā ir seminārs “Pētāmā laikmeta 
nacionālas literatūras vēsture” (katrā konkrētā gadījumā notiek konkrētās 
nacionālās literatūras izpēte, piemēram, ja doktorants studē vācu literatūru, 
tad tā ir vācu literatūra). Salīdzināmās literatūrzinātnes programmā 
analoăiska funkcija ir semināram “Pētāmo laikmetu salīdzināmo literatūru 
vēsture”. Šajā blokā tiek iekĜauti arī tādi kursi kā “Valodas procesi pētāmā 
laikmeta literatūrā” un “Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi” (piemēram, 
ja tiek pētītas 19.gs. otrās puses literārās parādības, tad tiek Ħemti vērā visi 
19.gs. otrās puses vēsturiskie procesi), “Pētāmā laikmeta kultūras procesi”. 

 
Atbilstoši 1999.g. 6. aprīĜa  “Nolikumam par promocijas kārtību un 
kritērijiem” doktorantam jākārto arī eksāmens svešvalodā. TādēĜ 
doktora studiju programmā tiek paredzēta vienas Eiropas valsts 
valodas apguve un, pirmkārt, angĜu valodas apguve (jo tā ir 
starptautiskā komunikācijas valoda). Doktoranti var apgūt  arī citas 
svešvalodas: vācu, franču vai kādu no skandināvu valodām. 
Nepieciešamības gadījumā salīdzināmās literatūrzinatnes 
programmas ietvaros ir iespējama divu svešvalodu apguve. 
 

4.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, 
izmaiĦu nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti). 
 

2003./2004. studiju gadā studiju kursu satura izmaiĦu nebija. 
 



3. Studiju programmas realizācija. 
 
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 
individuālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu 
apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 
 
Lekcijas – palikušas par vienu no svarīgākajam formām, runājot par 
kontaktstundam. Īpaša nozīme obligāto kursu daĜā, kura balstās uz 
teorētiskajām zināšanām. Lekciju formu izvēle ir atkarīga no literatūras 
pieejamības un tēmas diskussionala rakstura. 
Semināri – tiek izmantoti gan pamatkursos, gan izvēles kursos. Tie 
paredz doktorantu iespēju patstāvīgi analizēt tekstus, faktus, izteikt un 
aizstāvēt savu viedokli. Pirms semināru sagatavošanas paredz nopietnu 
darbu ar zinātnisko literatūru. Semināros tiek apspriesti diskusionālas   
rakstura jautājumi.  
Individuālais darbs – attīsta doktorantu pētnieciskas un profesionālas 
spējas. Humanitāro zināšanu apgūšana ir saistīta liela skaita literatūras 
apgūšanu. Studiju laikā nepieciešams iepazīties at lielo daiĜliteratūras 
un zinātniskās literatūras sarakstu, kas pieprasa daudz laika. 
Doktorantūrā tiek pasvītrota individuālā darba nozīme. 
 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. 
Ja kontaktnodarbības sastāda  vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams 

tā pamatojums (pielikumā fakultātes Domes vai nodaĜas Padomes 
lēmums). 

 
Lielākoties kursu vērtība ir 4 KP, no tiem 2 KP (80 st.) ir paredzēti 
kontaktstundām, 2 KP – doktorantu patstāvīgam darbam. Ja pasniedzējs 
saskata nepieciešamību, kontakstundu skaits var nedaudz palielināties. 
 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem 

un uzdevumiem 
(pielikumā – studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu). 
 

Pamatā studiju plāns nav mainījies. SaskaĦā  ar Ministru kabineta 
lēmumu palielināts kredītpunktu skaits par promocijas darba 
sagatavošanu – 100 KP (agrāk bija 80 KP).  

Sk. studiju plānu (Pielikums 1). 
 



4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 
4.1. Akadēmiskā personāla  pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un 
studiju darba mijiedarbība 
. 

Pētnieciskā darba virzieni: 
 

• Literat ūrteorētiskais virziens: mākslinieciska teksta izpēte  
 

a) konferences “HF XIV zinātniskie lasījumi” (2004. gada 30.-31. janvārī)  
ietvaros  strādā Krievu literatūras un Krievu valodniecības sekcijas;  

b) Sagatavoti 2 rakstu krājumi: “Филологические чтения-2003» un  
   

• Literat ūrvēsturiskais virziens: 19.-20. gs. Eiropas literatūras vēsture 
a) - 2003. g. 11.-12. decembrī notika zinātniskais seminārs  “Krievu 

dzeja: 1923. gads” 

- 2004. g. 20.-22. maijā notika Starptautiskā konference „IX Slāvu    

lasījumi” 

b)  - izdots rakstu krājums «Русская поэзия: год 1922» 
     - sagatavots izdošanai rakstu krājums “Slāvu lasījumi -IV”.  

• Eiropas kultūru kontakti teor ētiskajā un praktiskaj ā aspektā. 
a) 2004. 1.-3. marta  notika Starptautiskā konference “Baltu un slāvu 

literārā antropoloăija” ,  
b) sagatavots izdošanai rakstu krājums 

• Krievu kult ūra Latvij ā 
- 2004. g. 5. jūnija notika I. Lukaša daiĜradei veltīts zinātniskais seminārs.  

 
Programmu ietvaros veiktie pētījumi kĜuva par pamatu zinātniskiem  
pētījumiem, tajā skaitā arī promocijas  darbiem. 

    Docētāji un doktoranti aktīvi piedalās pētnieciskajā darbā.  
 
(Sk. 4. pielikumā Krievu literatras un kultūras katedras zinātniskas  
dzīves hroniku 2003./2004.st.g. ) 
 

 
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.  

Promocijas darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam 
(pielikumā – promocijas darbu tēmu saraksts). 

 
Doktorantūrā  studējošie veic pastāvīgu pētniecisko darbu: 

 
• organizē un piedalās jauno zinātnieku  konferencēs: 

 



1) DU studentu zinātniskā konference (2004. gadā 21.-22. aprīlī). 
2) DU un Sanktpēterburgas jauno humanitāro zinātnieku kolokvijā 

(2004. gada 25.-26. maijā)  
  

• aktīvi piedalās dažādās katedrās organizētās un starptautiskās 
konferencēs. Sk.  pielikumā. 
 
5. Vērt ēšanas sistēma. 
 

5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to 
apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 

 
Programmas ietvaros tiek izmantotas dažādas vērtēšanas un 
izvērtēšanas metodes. 
Kursa nobeigumā – eksāmens vai diferencētā ieskaite. 
Eksāmens – obligātiem un pamatkursiem. Eksāmeni paredz 
noteikto jautājumu sistēmu, jautājumi tiek piedāvāti studentiem 
uzsākot kursu ar piedāvātas literatūras sarakstu. Eksāmens paredz 
teorētisko zināšanu demonstrāciju. 
Diferencēta ieskaite- speciāliem un izvēles kursiem. Pēc 
pasniedzēju izvēles var notikt gan mutiski, gan rakstiski: jautājumi, 
radošs uzdevums, esseja, tests, darbs grupās. 
 

5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai 
novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums. 

 
Programmas apgūves novērošana notiek pastāvīgi, semestra vai 
gada laikā. Tas dod iespēju: 

• pastāvīgi kontrolēt materiāla apguvi un studentu pastāvīgo darbu; 
• veicināt kontaktu ar studentiem (diskusijas, dialogi, iesaistīšana 

pētniecikā darbā); 
• mudināt doktorantus regulāri un pastavīgi strādāt; 

būt objektīviem, vērtējot kursa apguvi. 
 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.)   

rezultāti un analīze (pielikumā - aptauju anketu paraugi). 
 
Studiju procesa pilnveidošanai notiek studējušo viedokĜu 
noskaidrošana par programmu, rīkojot aptaujas. 2002./03. studiju 
gada aptaujas rezultātā var secināt 



• studiju kursu svarīguma pakāpe novērtēta pārsvarā uz 4 vai 5 
pasniegšanas līmenis novērtēts kā augsts un Ĝoti augsts; 

• programmā studējošie reti izmanto Internetu, pamatojot to ar 
pakalpojumu dārgumu, kā arī ar to, ka nav tādas nepieciešamības; 

• 100-procentīgi studējošie norada uz to, ka nepietiekams ir 
nodrošinājums ar vieslektoriem; 

 
 

6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. 
Programmas beidzēju nodarbinātība. 

 
Programmas beidzēji pārsvarā ir nodarbināti izglītības jomā: 
ăimnāzijās, vidusskolās, koledžās, kā arī augstākajās mācību 
iestādēs: Daugavpils Universitāte (Krievu literatūras un kultūras 
katedrā, Latviešu literatūras un kultūras vēstures katedrā, AngĜu 
valodas katedrā, Vācu valodas katedrā, Zviedru valodas centrā), 
Rēzeknes Augstskolā. 
 
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais 
personāls. 
 

7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits,  
tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

 
Programmas kursus pamatā nodrošina Krievu literatūras un kultūras 
un Vispār īgās un krievu valodniecības katedru docētāji: 
 
LZA korespondētājloceklis, Dr. habil. philol., profesors F. Fjodorovs 
Dr habil. philol., profesors E. Mekšs 
Dr. habil. philol., profesors J. Trofimovs 
Dr. philol., asoc. profesors A. ĥeminuščijs 
Dr. philol., docente A. Stankeviča 
Dr. philol., docente E. VasiĜjeva 
Dr. philol., docents G. Markovs 
Dr. philol., asoc. profesore S.Murāne  
Dr. philol., docente M. Burima 
Maă. philol. lektore N. Fjodorova 
Maă. philol., lektors A. Dunskis 
Maă. philol. lekt. I. Vingre 

  



Habilitēti doktori                  doktori            maăistri      
                3                                    6                       3      
 

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
Augstskolu likuma prasībām (pielikumā personāla 

atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns). 
 
Programmas akadēmiskais personāls veic zinātniskus pētījumus 
(piedalīšanas konferencēs, konferenču organizācija, rakstu un 
monogrāfiju publicēšana, piedalīšanas zinātniskajos projektos. 
Visam akadēmiskajam personālam ir atbilstošie zinātniskie grādi 
(doktora un habilitētā doktora grādi, maăistri apkalpo tikai 
svešvalodas kursu). Personāls ir izvēlēts amatos atbilstoši 
Augstskolu likuma prasībām un saskaĦa ar DU Satversmi. 
 
(Sk. 4. pielikumu) 
 

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla 
 īpatsvars studiju programmā. 

 
IzĦemot vieslektorus, kuri tiek aicināti atsevišėo speciālkursu 
lasīšanai, studiju programmu apkalpo pamatdarbā strādājošais 
akadēmiskais personāls. 
 
Visi docētāji strādā pamatdarbā. 

 
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, 

 kas ietekmē programmas kvalitāti. 
 
Nozīmīgu problēmu nav. 
 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 
 

8.1. Studiju programmas finansēšana. 
 

 Doktorantūras studiju programmas galvenais finansējuma avots ir 
valsts budžeta līdzekĜi.  

Visi iegūtie līdzekĜi iekĜaujas kopējā Humanitārās fakultātes 
finansējumā un tiek izmantoti akadēmiskā personāla darba 
apmaksai un citiem izdevumiem pēc fakultātes Domes lēmuma. 
 



8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, 
lieluma un aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem 
un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

 
Doktoru programma tiek realizēta auditoriju nodarbību un studentu 
patstāvīgā darba formā.  
 Studiju plāni un studiju kursu programmas ir apspriestas katedru 
sēdēs, apstiprinātas un pieejamas doktorantiem : 

• visām nodarbībām studiju programmas ietvaros vienmēr tiek 
nodrošinātas auditorijas; 

• ir pieejama datorklase ar pieslēgumu Internētam; 
studējošie var izmantot Latgales Centrālās bibliotēkas fondus, kas 
atrodas līdzās universitātes ēkai. Promocijas darbu izstrādei tiek 
izmantotas arī Rīgas u.c. Latvijas pilsētu bibliotēkas, kā arī ārzemju 
(piem., Krievijas Federācijas, Apvienotās Karalistes, Norvēăijas 
Karalistes) muzeji, arhīvi un bibliotēkas. 
 

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo  
literatūru un informāciju.  

IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 

Lai apgūtu studiju programmu, studējošā rīcībā ir literatūra un citi 
mācību līdzekĜi: 

• DU Zinātniskās bibliotēkas fondi ar 343556 eksemplāriem (62782 
nosaukumi); DU bibliotēka ir pievienota bibliogrāfiskai sistēmai 
“ALISE”; 

• M.Bodrova  grāmatu kolekcija;  
• citi privātie dāvinājumi (N.Miheloviča, A. un D.RūsiĦi (ASV), 

A.Rozenbahs (Zviedrija), A.Vabulis, H.Maršavs, F.Fjodorovs), 
Veinas Valsts universitātes (ASV), Vēstures un reăionālo pētījumu 
institūta (Fehta, Vācija) dāvinātās grāmatas u.c. 

• TEMPUS, CIVITAS u.c. projektu ietvaros iegādātās grāmatas; 
• Latgales Pētniecības institūta bibliotēkas fondi (2500 nosaukumu), 

datu bāze “Latgales dati”, elektroniskās publikācijas LPI interneta 
mājas lapā (www.dau.lv/LP);  

• studentiem ir pieejamas mācībspēku privāto bibliotēku grāmatas.  
• audiovizuālie materiāli (video ieraksti, diapozitīvi, mūzikas ieraksti, 

CD u.c.); uzsākta videotēkas, CD kolekcijas, mutvārdu vēstures 
avotu kolekcijas veidošana; 

•  datori ar pieslēgumu Internetam – zinātniskā darba, mācību procesa 
un lietvedības vajadzībām; 

• 3 videotehnikas komplekti mācību procesa nodrošinājumam; 



• audiotehnikas komplekti (magnetofoni, diktofoni, atskaĦotāji) 
zinātniskā  un mācību procesa vajadzībām; 

• 3 diaprojektori un 2 grafoprojektori. mācību procesa 
nodrošinājumam. 

 
9. Ārējie sakari. 
 

9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas 
 mērėu un uzdevumu izpildes kontekstā. 

 
ĥemot vērā studiju programmas plašumu, studiju programmas 
absolventi var būt pieprasīti dažādās sfērās. Tāpēc programmas 
ietvaros ir paredzēti daudzpusīgie sakari ar potenciālajiem darba 
devējiem un sadarbības partneriem. 
Izglītības iestādes: 

• Skolu valde; 
• Krievu valodas un literatūras skolotāju metodiskā apvienība. 

Kultūras iestādes: 
• Krievu kultūras centrs (KaĜistratova nams); 
• Ebrēju kopiena; 
• Pilsētas un rajona avīžu redakcijas (“Latgales laiks”, “Naša gazeta”, 

“Million”); 
• Novadpētniecības muzejs un arhīvs; 
• Daugavpils teātris; 
• Rīgas Krievu drāmas teātris. 

 
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām  

savā valstī un ārvalstīs. 
 

o Sadarbība ar Latvijas Universitāti (programma “Krievu filoloăija” )    
• SOKRATOS programmas ietvaros slēgts līgums par sadarbību ar 

Krakovas universitātes (Polija) Slāvu nodaĜu.   
 

 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā 
(sadalījums pa valstīm). 

 
Nav. 
 

 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs 
 (sadalījums pa valstīm). 

 
Nav. 



 
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā 
(sadalījums pa valstīm). 
 
Nav. 
 
 
27.09.2004.     Studiju programmas direktors 
datums 
     prof. F.Fjodorovs 
      
 
 



 
 
1. pielikums 

Studiju plāns (2003.-2004. st.g.) 

pilna laika studijām doktorantūrā studiju programmā 

“Literat ūrzinātne” (cittautu literat ūras vēsture)  
 

Studiju kursa 
nosaukums 

Kred
it-

punk
tu 

skait
s 

Ko
nta
ktst
und
u 

Ska
its 

 

Pārbaudes 
forma 

Sadale  pa semestriem 
(stundu skaits nedēĜā) 

   Eksām
ens 

Ieskai
te 

I.  2. 3. 4. 5 6 

Obligātie kursi  (34 

KP) 

          

Promocijas darba 
izstrādes 
tehnoloăija 

1   1 1      

Mūsdienu 
literatūrzinātnes 
metodoloăijas 

6  2  2 2     

Nacionālas 
literatūras galvenās 
paradigmas 

6  4   2 2 2   

Teorētiskais 
seminārs 

8    2. 
3,4.5 

 2 2 2 2  

Literatūrvēsturiskai
s seminārs “Pētāmā 
laikmeta 
nacionālas 
literatūras vēsture”  

6  4   2 2 2   

Svešvaloda  7  2   2 2 2 2   
           
Izvēles studiju  kursi  

(10 KP)  

          

Rietumu kultūras 
galvenās 
paradigmas 

4  2  2 2     



Mūsdienu 
zinātniskās 
koncepcijas un 
māksla 

4  2  2 2     

Pētāmā laikmeta 
vēsturiskie procesi  

4  2  2 2     

Valodas procesi 
pētāmā laikmeta 
literatūrā 

4  4    2 2   

Pētāmā laikmeta 
kultūras procesi 

4  4    2 2   

Promocijas 
eksāmens 
svešvalodā 

  4        

Promocijas darbs 100          
Kopā programmā: 144          
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 Studiju plāns (2003.-2004. st.g.) 

   pilna laika studijām doktorantūrā studiju programmā  
      Literatūrzinātne (salīdzināmā literatūrzinātne) 

 
Studiju kursa nosaukums Kre

dit-
pun
ktu 
skai
ts 

Kon
takt
stun
du 

Skai
ts 

 

Pārbaudes 
forma 

(kurā semestrī)  
 

 
Sadale  pa semestriem 

   Eksām
ens 

Ieskai
te 

I.  2. 3. 4. 5 6 

Obligātie  kursi – 36 

KP 

          

Promocijas darba izstrādes 
tehnoloăija 

1   1 1      

Mūsdienu literatūrzinātnes 
metodoloăijas 

4  2  2 2     

Salīdzināmo literatūru galvenās 
paradigmas 

6  4   2 2 2   

Teorētiskais seminārs 8   2, 
3,4.5 

 2 2 2 2  

Literatūrvēsturiskais seminārs 
“Pētāmā laikmeta nacionālo 
literatūru  vēsture”  

6  4   2 2 2   

Komparatīvistikas vēsture 2  1  2      
Mūsdienu komparatīvistika 2  2   2  2   
Svešvaloda  7  2  2 2 2 2   
           
Iizvēles studiju kursi 

– 8 KP 

          

Rietumu kultūras galvenās 
paradigmas 

4  2  2 2     

Mūsdienu zinātniskās 
koncepcijas un māksla 

4  2  2 2     

Pētāmā laikmeta salīdzināmo 
literatūru valodas procesi 

4  2    2 2   

Pētāmā laikmeta vēsturiskie 
procesi attiecīgajās valstīs 

4  2  2 2     

Pētāmā laikmeta kultūras 
procesi salīdzinājamajās 
literatūras  

4  4    2 2   

Promocijas eksāmens 
svešvalodā 

  4        

Promocijas eksāmens 
specialitātē 

  6        



Promocijas darbs  
100          

Kopā programmā; 144 
KP 
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2. pielikums 
 

 
Filoloăijas doktors literatūrzinātnē   

(cittautu literat ūras vēsture,  
salīdzināma literatūrzinātne) 

 
Promocijas darbu saraksts 

 
2003.-2004. studiju gads 

 
 
N.p.k. Studējošā vārds, 

uzvārds 
Darba nosaukums Darba 

zinātniskais 
vadītājs 

1. Rita Bramane Dž.Barija pasaka par Piteru 
Pēnu angĜu bērnu literatūras 
kontekstā. 

Dr. philol.  
doc. A.Stankeviča 

2. ěubova CeĜapītere R. Kiplinga daiĜrade angĜu 
neoromantiskās prozas 
kontekstā. 

Dr. philol., 
doc. A.Stankeviča 

3. Jekaterina Petričenko N. Jazikova lirikas 
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

4. Alīna Romanovska A.AustriĦa proza Eiropas 
literārajā telpā 

LZA akadēmiėe, 
prof. V.Vāvere 

5. Ilona Boluža Eduārda Mērikes proza: 
struktūra un semantika 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

6. Jekaterina Petričenko N. Jazikova lirikas 
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

 
7. 

 
Ilze Kačāne 

 
Oskars Vailds Latvijā 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 
Konsultante –  
Dr. philol. , doc. 
Maija Burima 

8. Valentīns Lukaševičs XX gs latgaliešu proza 
Latgales literārajā telpā 

Dr. habil philol., 
prof. F.Fjodorovs 

9. Ilona ěaha Zviedru un latviešu literārie  
sakari 20. gadsimta 80.-90. 
gados 

Dr. philol. , doc. 
Maija Burima 

 
 
Tiek sagatavoti aizstāvēšanai  un apspriesti K. Laganovskas (tēma “Volfganga Borherta 
daiĜrades mākslinieciskā pasaule”) un  I.Kupšānes promocijas darbi  („V.Janovska un 
G.Gazdanova  prozas salīdzinājums”), aizstāvēšana notiks 2004. gada beigās vai 2005. 
g. sākumā ) 
     



4. pielikums 
 

AKADĒMISKO   studiju programma  
 

“Filolo ăijas doktors literatūrzinātnē ”  
 

Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības 
plāns 

2003/2004. studiju gadā 
 
1. Akadēmiskā personāla atjaunošana (Studijas doktorantūrā u.t.t.).  

 
Studijas doktorantūrā:   
8.  asistente Jekaterina Petričenko (2. st.gads) 
 

2. Akadēmiskā personāla apmācība (Kvalifik ācijas celšana Latvijas un 
ārvalstu augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs: kursi, semināri, 
ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt.). 
 
Visi Krievu literatūras un kultūras katedras docētāji piedalījās  
katedras ikmenešos teorētiskajos semināros “Literatūras un kultūras 
problēmas”  

 
3. 

 
Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, 
konferences utt.). 
 
1. Prof. F. Fjodorovs, prof. E.Mekšs, doc. E.VasiĜjeva  piedalījās projekta “Baltijas un 
slāvu kultūru telpiskie modeli” (LZP grants Nr 01/0047, 2001.-2003. g., projektu vadā 
prof. F.Fjodorovs ) 
2. Prof. F. Fjodorovs, prof. E.Mekšs, doc. E.VasiĜjeva  piedalījās projektā “Baltijas un 
slāvu literārā antropoloăija”  – LZA grants Nr 04.1246, DU  
grants 04.20  (projektu vada prof. F.Fjodorovs ) 
3. Prof. F.Fjodorovs vadā Latvijas KKF finansēto  projektu  “Humanitāro zinātĦu 
vēstnesis N5” 
4. Doc. E. VasiĜjeva saĦem KKF grantu monogrāfijas par brāĜu  Kaudziīšu  romānu 
“M ērnieku laiki” rakstīšanai  
5. Prof. F.Fjodorovs vadā Latvijas KKF un DU finansēto  projektu  “IX Slāvu lasījumi” 
6. Prof. F. Fjodorovs, doc. A.Stankeviča, doc. E.VasiĜjeva  piedalījās DU 
Komparat īvistikas institūta projektā “ Jauno Daugavpils un 
Sanktpēterburgas humanitāro zinātĦu pētnieku kolokvijs” ( Nr 04.18).   
7. Krievu literatūras un kultūras katedras docētāji  piedalījās DU finansēta projekta 
“Sigizmunda Kržižanovska daiĜrade” (Nr 04.19)  īstenošanā  (projektu vada prof. 
F.Fjodorovs ) 
8. Prof. F.Fjodorovs saĦem DU grantu monogrāfijas “Vācu romantisma mākslinieciskajā 



pasaule : struktūra un semantika“rakstīšanai 
 
9. Asoc.prof. S.Murāne piedalījās starptautiskajā projektā “ Говорящий и 
слушающий: языковая личность, текст, проблемы обучения”.  Krievija, 
Sanktpēterburgas Universitātē. 
10. Asoc.prof. S.Murāne publicēja monogrāfiju “Krievu un latviešu valodas skaĦu 
verbu leksiski semantiskā grupa”. Daugavpils, “Saule”, 2003. 140 lpp. 

 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs (sk. Pielikumā “Hronika”)  

 
 

HRONIKA:  
2003.-2004. st.g. 
 
 

16.-17. septembrī  
zinātniskajā konferencē “Ebreji mainīgajā pasaulē” Rīgā doc. E.VasiĜjeva 
piedalījās ar referātu Ebreju teksts BlaumaĦa dramaturăijā.  
 

19. septembrī 
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja  ě.Tolstoja  175. gadadienai 
veltīti zinātniskie lasījumi. Lasījumos piedalījās arī  Latviešu literatūras un 
kultūras katedras docētāji un referenti no Rīgas un ViĜĦas.   
 

20. septembrī 
zinātniskajā konferencē Latgales pagātne, tagadne un nākotne  (Līvāni) 
piedalījās Krievu literatūras un kultūras katedras jaunie zinātnieki – lekt. 
A.Kazjukevičs  (Latgale K.Bujnicka dienasgrāmatā) un asistents Ž. Badins 
(Latgale I.Lukaša daiĜradē). 
 

24.-25. septembrī  
Daugavpilī notika Marka Rotko 100. gadadienai  veltīta starptautiska 
konference, kurā prof. Fjodorovs piedalījās ar referātu Этюд о Двинске.  
 

26.-28. septembrī  
notika Starptautiska konference Третьи Пушкинские чтения в Тарту. К 
220 -летию В.А.Жуковского и 200-летию Ф.И.Тютчева (Igaunija, 
Tartu). Konferencē piedalījās prof. F.Fjodorovs ar referātu «Ундина»: де 
Ла Мотт Фуке – Жуковский.  
 



30. septembrī –3. oktobrī 
prof. E. Mekšs piedalījās Есенин и поэзия России ХХ-ХХ1 веков: 
традиции и новаторство (rīkotāji – Pasaules literatūras institūts un 
RjazaĦas Pedagoăiskā universitāte) ar referātu Есенин в Царском селе. 
 

11. oktobrī 
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja V Činnova lasījumu, kuros 
piedalījās arī referenti no Igaunijas (Tallina), Lietuvas (ViĜĦa), Krievijas 
(Sanktpēterburga) un Latvijas Universitātes.  
 

13.-14. oktobrī 
Latvijas Universitātē notika Starptautiskajā konferencē  Salīdzinošā  
literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaule. Teorijas un interpretācijas 
kurā piedalījās  prof. F. Fjodorovs ar referātu  Гофман: Тынянов, doc. 
A.Stankeviča  (R. Kiplings un K. Čukovskis) un doc. E.VasiĜjeva  
(Стихотворение Надсона «Я рос тебе чужим...» и роман В. 
Жаботинского «Самсон Назорей»).  

 
13. –14. novembrī 

Lietuvā, ŠauĜu Universitātē notika Starptautiska konference Текст: 
лингвистика и поэтика, kurā piedalījās prof. E.Mekšs («Головное 
искусство» (поэма А. Мариенгофа «Друзья»)., prof. J.Trofimovs 
(Мифопоэтика М.Пришвина: «Кладовая солнца»), asoc. prof. A. 
ĥeminuščijs (Концепт «минус-слова» в стихотворении Ф.И. Тютчева 
“Silentium”), doc. A. Stankeviča (Миф в Ключарев-романе), lekt. 
N.Fjodorova (Лексическая система ранней прозы И. Бунина).  
 

14. –15. novembrī 
prof. Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē komparatīvistikā 
Vi ĜĦas Universitātē (International scientific conference-discusion 
“Comporative Literature and Cuktural Awareness”)  ar referātiem 
Перевод как диалог культур un  Двойничество: Набоков. 
 
 

27. decembrī 
Krievu literat ūras un kultūras katedrā notiks F. Tjutčeva 200. gadadienai veltīts zinātniskais 
seminārs.  

 
novembrī 

izdots rakstu krājums «Русская поэзия: год 1922». Daugavpils: "Saule", 
2003.- 150 lpp.  (redaktors – E.Mekšs). 
 
 



1.-2. decembrī 
Starptautiskajā konferencē «Сатира в восточнославянских 
итературах» (Uniwersytet w Białymstoku, Polija) prof. J.Trofimovs 
piedalījās ar referātu Комическое в поэзии Игоря Чиннова.  
 

4.-6. decembrī  
Starptautiskajā konferencē Globalizācija un kultūra (Daugavpils, DU) doc. 
E.VasiĜjeva piedalījās ar referātu Ebreju teksts 19.gs. latviešu literatūrā.  
 
      5.- 6. decembrī 
prof. Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē Ф.И. Тютчев и 
духовная культура его времени. К 200-летию со дня рождения поэта 
(Polija, Krakova)  ar referātu Концепт «гул» в лирике Тютчева. 
 

10. decembrī  
DU Komparatīvistikas Institūtā rīkotajā  Zinātniskajā seminārā “Lidojumi 
sapnī un nomadā”, veltīts Selmas Lāgerlēvas 145. dzimšanas dienai un 
Annas Brigaderes “Sprīdīša” simtgadei, kurā prof. F. Fjodorovs nolasīja 
referātu Мифология тени.   
  

13. decembrī 
DU notiks Starptautiskais zinātniskais seminārs  Krievu dzeja: 1923. gads, 
kurā piedalījās zinātnieki no Krievijas (Sanktpeterburga), Lietuvas (ViĜĦa) 
un Latvijas Universitātes.  
 

decembrī 
izdots rakstu krājums «Филологические чтения-2002» - 
Daugavpils: "Saule", 2003.- 252 lpp.  (redaktors – F. Fjodorovs). 

 

30.-31. janvārī  
Humanitārās fakultātes XIV Zinātniskie lasījumi.  

Pasaules literatūras un kultūras vēstures sekcijas darbā  piedalījās 
32 dalībnieki, t.sk. zinātnieki no  ViĜĦas, Kaunas, ŠauĜiem, Rīgas. 
 

1.-2. martā     
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas X  konferencē Aktuālas 

problēmas literatūrzinātnē piedalījās doc. E.VasiĜjeva  ar referātu 
BrāĜu Kaudzīšu romānā “M ērnieku laiki” kompozīcija.  

 
9. martā  
DU Komparatīvistikas institūtā rīkotajā apaĜajā galdā 

Neoromantisms: teorētiskie meklējumi  



piedalījās prof. F.Fjodorovs (tēma Kultūras tips: robežas jēdziens),  
doc A.Stankeviča (tēma Par determinismu ), doc. E.VasiĜjeva  (tēma 
K.Skalbes pasakas neoromantiskā kontekstā).  
 

1.- 3. aprīlī 
DU notika Starptautiskā zinātniskā konference Baltu un slāvu 

literārā antropoloăija,  kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Polijas (tika nolasīti 25 referāti).. Konference 
rīkotāji - Komparatīvistikas institūts un Krievu literatūras un 
kultūras katedra. Konferencēs ar referātiem uzstājās prof. 
F.Fjodorovs (tēma XX gs. eiropietis ), prof. E. Mekšs (tēma 
Антропология веры и фанатизма (рассказ П.И.Мельникова-
Печерского «Гриша»), prof. J.Trofimovs (tēma  «Свой» и 
«чужой» в прозе М.Осоргина), asoc. prof. A.ĥeminuščijs (tēma 
«Француз» и «немец» в художественном мире Чехова ), doc. 
A.Stankeviča (tēma Человек в повести В.Маканина «Без 
политики» ), doc. E. VasiĜjeva (tēma Cilvēks brāĜu Kaudzīšu 
romānā “M ērnieku laiki”, lekt. N.Fjodorova (tēma Артемий 
Николаевич Карташев), lekt. A. Kazjukevičs (tēma  Cilvēks K. 
BuiĦicka romānā “Pristera Jordana atmiĦas” ).    

  
16.-17. aprīlī 
Starptautiskajā konferencē Компаративистика на пороге ХХ1 

века. Современные теоретико-методологические проблемы  
(Sanktpēterburga) piedalījās prof. F.Fjodorovs (referāta tēma 
Гофман: Каверин), doc. A. Stankeviča (tēma Киплинговские 
реминисценции в сказках К.Чуковского) un docente E. VasiĜjeva 
(tēma  Мотив избранничества: Райнис – Томас Манн).  

 
21.-22. aprīlī  
notika 46. Daugavpils Universitātes jauno zinātnieku konference. 

Krievu literatūras sekcijas un Pasaules kultūras vēstures sekcijas  
darbā piedalījās 19 referenti (studenti, maăistranti un doktoranti, 
t.sk. viesi no Rīgas un ViĜĦas). Konferencē uzstājās  ar referātiem 
lekt. A. Kazjukevičs (tēma Религиозные концепты в 
исторических романах Г.Сенкевича),  as. Ž. Badins (tēma 
Семантика пересечения российско-латвийской границы в 
произведениях русской литературы 20-30-хх гг. ХХ века), as. 
J.Petričenko (referāta tēma Trigorskoye as the image of Russia (in 
N.Yazikova’s poetry). 

 



22.-24. aprīlī  
Vi ĜĦas Pedagoăiskā universitātē notika VI Starptautiskā zinātniskā 

konference Современная герменевтика и интерпретация 
художественного текста. Konferencē piedalījās prof. F.Fjodorovs ( 
referāta tēma Андрей Тургенев и Василий Жуковский: кладбищенский 
текст) prof.  E.Mekšs (tēma «Петербургская повесть» Ивана Лукаша 
«Портрет» (литературные традиции), prof. J. Trofimovs (tēma 
Проблема «отступничества» в романе М.Булгакова «Мастер и 
Маргарита»),  asoc.  prof. A. ĥeminuščijs  (tēma Эротикон 
Н.М.Карамзина), doc. A. Stankeviča (tēma Концепция личности в 
романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея») doc. E. VasiĜjeva 
(tēma Роман В.Жаботинского «Самсон Назорей»: к проблеме 
интерпретации) doc. G.Markovs (tēma Интертекст стихотворения 
К.Случевского «После казни в Женеве»), lekt. N.Fjodorova  (tēma 
Рассказ Л.Андреева «Иуда Искариот»: герменевтические искусы), as. 
J.Petričenko (tēma Ливония Н.М. Языкова). 

 
29.-30. aprīlī              
Starptautiskajā konferencē Староверие Латвии: исторический 

опыт, культура и современные процессы в обществе  Rīgā piedalījās 
prof. E.Mekšs (referāta tēma Пасхальные дни И.Н. Заволоко в Причудьи 
(1929 г.), prof. J.Trofimovs ( tēma  Историческая судьба и культура 
староверия в прозе В.Барановского), asoc. prof. A.ĥeminuščijs (tēma 
«Поморский вестник») un doc. G.Markovs (tēma Конференции по 
староверию в Латвии 1994 -2004 г.) 

 
4.-6. maijā  
Starptautiskajā konferencē The crossroads of cultures: etno-

confessional proceses in the baltic region Lietuvā (Druskeninkaja) asoc.  
prof. A. ĥeminuščijs piedalījās ar referātu Леонид Добычин: версия 
культурного modus vivendi. 

       
 6.-7. maijā 

      Starptautiskajā konferencē Текст и контекст: движение 
языка KauĦas Universitātē piedalījās asistents Žans Badins  ar 
referātu Красные латышские стрелки в контексте героических 
образов советской культуры un lektors A.Kazjukevičs ar referātu  
Эволюция пространственных структур в прозе Г.Сенкевича.  
  

 21.-23. maijā  
Daugavpils Universitātē notika IX Slāvu lasījumi (rīcības 

komitejas priekšsēd, prof. F.Fjodorovs), kuros piedalījās slāvisti no 



Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas. Tika nolasīti 26 
referāti.  
 

25.-26. maijā 
Jauno Sanktpēterburgas un Daugavpils humanitāro zinātĦu 

pētnieku kolokvijā piedalījās doc. E.VasiĜjeva (tēma Миф о 
потерянном рае в латышско-еврейском культурном 
пространстве), lekt. A.Kazjukevičs (tēma Мир Инфлянтии в 
рецепции К.Буйницкого) , as. Ž. Badins (tēma «Сборник 
латышской литературы» в контексте русско-латышских 
литературных связей).   

 
5. jūnijā  
DU Komparatīvistikas institūta zinātniskajā seminārā Ivana 

Lukaša daiĜrade (rīcības komitejas priekšsēd. prof. E.Mekšs) 
piedalījās prof. F. Fjodorovs (tēma Снег в творчестве И.Лукаша), 
prof. E.Mekšs (tēma «Знак тайны» Гоголя (рассказ Лукаша 
«Поликсена»), prof. J.Trofimovs, (tēma Традиции литературного 
портрета в романе Лукаша «Вьюга») asoc. prof. A. ĥeminuščijs 
(tēma Лифляндский текст в новеллах И.Лукаша) , doc. 
G.Markovs (tēma Граф Калиостро в изображении Ивана 
Лукаша), as. Ž. Badins (tēma Переход границы (роман Набокова 
«Подвиг» и рассказ И.Лукаша «Россия»). un zinātnieki no Rīgas 
un ViĜĦas.  

  
28.- 30. jūnijā  
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Третьи чтения памяти 

Эткинда: «После Пушкина: русская поэзия Х1Х века» 
Sanktpēterburgā piedalījās profesors F.Fjodorovs ar referātu  
«Римские очерки» Аполлона Майкова.  

 
jūnijā 

     izdots rakstu krājums Филологические чтения-2003. - 
Daugavpils: "Saule", 2004. -  235lpp. (Redaktorе – doc. 
A.Stankeviča) 
 
 



Publikācijas starptautiskajos izdevumos 
 
Vārds, 
uzvārds  

Publikācijas 
nosaukums  

Izdošanas vieta 
(kr ājums, žurnāls) 

Lpp. 
Skaits 
 

F. Fjodorovs  Фантазии в манере 
Калло 

Контекст-2000. 
Москва, «Наука», 
2003 

24.- 62. 
lpp. 

F. Fjodorovs Божнев и Тютчев Studia Rossica XII. 
Warszawa.  
Institut Rusystyki 
Uniwersitety 
Warszawskiego, 2003 

147.-
174. 

F. Fjodorovs Николай Оцуп: 
поэтический отклик 
на гибель Гумилева 

Studia Rossica XII. 
Warszawa.  
Institut Rusystyki 
Uniwersitety 
Warszawskiego, 2003 

127.-
145. 

F. Fjodorovs Язык 
романтической 
культуры: 
паломничество 

Jews and Slavs: Vol. 
10. Jeruzaleme, 2003 

189.-
198. 

F. Fjodorovs Лирика Арсения 
Формакова как  
явление 
провинциальной 
культуры 

Russian Literature 
2003. LIII-II/III 
(Amsterdam) 

149.-
171. 

F. Fjodorovs О философии 
Н.Я.Берковского  
и его методологии 

Балтийский 
филологический 
курьер, 2003. - Nr 2  

140.- 
154. 

E. Mekšs Есенинские песни в 
Латвии (об одной 
фольклорной 
переделке) 

От текста к 
контексту. Межвуз. 
сб. науч. тр. Вып. 3. – 
Ишим: Ишимский 
пед. ун-т,, 2003 

74 - 80. 

E. Mekšs Письмо 
белорусских 
писателей 1926 г. в 
журнал «Красная 
новь» 

Беларуска-руска-
польскае 
супастауляльнае мова 
-знауства, 
лiтаратуразнауства, 
культуралогiя: 
Материалы  VI 

195-198. 



междунар. науч. 
конференции. Ч. 2. – 
Вiцебск: Витебский 
гос. ун-т, 2003 

E. Mekšs «Проза, 
выстраданная как 
документ» (рассказ 
Варлама Шаламова 
«Утка») 

Русский рассказ ХХ 
века: Книга для 
ученика и учителя: 
Сб. текстов рассказов 
и статей. - Пермь: 
Пермский пед. ун-т, 

104-111. 

E. Mekšs Евгений Шкляр о 
Сергее Есенине 

Literatura. Mokslo 
darbai. Rusistica 
Vilnensis. 44 (2)  – 
Вильнюс, 2003 

109-114. 

E. Mekšs «Это – наше, 
русское» (Блок – 
Есенин – Рубцов) 

Наука и бизнес на 
Мурмане (Мурманск). 
– 2004. - № 1. 

 

J.Trofimovs Искушение 
литературой 
(эстетика  Духовной 
прозы  Святителя 
Игнатия 
Брянчанинова)  

Славянские чтения-
III.  
Daugavpils-Rezekne, 
2003 

 
90.- 97. 

A. 
ĥeminuščijs 

«Компромисс» С. 
Довлатова (поэтика 
коммуникативного 
эллипсиса) 

Славянские чтения –
III.  
Daugavpils-Rēzekne, 
LKC, 2003 

228.- 
234. 

A. 
ĥeminuščijs 

Специфика 
новеллистической 
композиции в прозе 
Сигизмун-да  
Кржижановского 

Матэриалы VI 
Мiжнародной 
навуковой 
канферэнцыi 
«Беларус-ка-  руска- 
польскае супастау-
ляльнае мова-
знауства, лiтара-тура-
знауства, 
культуралогiя». – 
Вiцебск. 2003 

151.-
153. lpp. 

 
 
 
 



Akadēmisko  studiju programmas 
 

FILOLO ĂIJAS DOKTORS LITERAT ŪRZINĀTNĒ  
 

pašnovērt ējums par 2004./2005. studiju gadu 
 
1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi.  

IzmaiĦas, ja tādas ir. 
 

Mērėis: 
 
Programmas galvenais mērėis ir augstākās kvalifikācijas speciālista – 
literatūrzinātnieka sagatavošana, kurš ir spējīgs izvirzīt un risināt 
mūsdienu filoloăijas zinātnes svarīgākās problēmas. 
 
Uzdevumi: 
  
• mūsdienu literāro parādību analīzes metodoloăiju apgūšana (kas Ĝauj 

risināt ar konkrēto vēsturiski filoloăisko situāciju saistītus zinātniskus 
jautājumus); 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par konkrētas nacionālās literatūras 
vēsturi vai par salīdzināmo nacionālo literatūru vēsturi apguve; 

• visa mūsdienu zinātnes kompleksa par pētāmās vai salīdzināmās 
literatūras un kultūras laikmetu fundamentāla apguve; 

• pasaules un īpaši Eiropas literatūras apguve tādā apjomā, kas Ĝauj 
izskatīt konkrētas nacionālās literatūras zinātniskās problēmas plašā 
kultūras un literārā kontekstā; 

• aktīva piedalīšanās DU un Latvijas universitāšu zinātniskajā dzīvē, ka 
arī sistemātiska piedalīšanās zinātniskajās  konferencēs ārzemēs, 
sistemātiskas publikācijas ievērojamākajos filoloăiskajos žurnālos, kas 
atspoguĜo izvēlētā pētījuma iznākumus; 

• optimālu apstākĜu radīšana doktorantiem izvirzīto uzdevumu 
īstenošanai, proti, iespējas strādāt bibliotēkās un arhīvos ārzemēs, 
iespējas piedalīties citu augstskolu rīkotajās un starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs, iespējas stažēties kādā no tās valsts 
universitātēm, kuras literatūra tiek pētīta;  

• apstākĜu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai     
aizstāvēšanai. 

 



 
2. Studiju programmas struktūra. 
 

 
4.3. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās 

programmas sadaĜās. IzmaiĦu analīze un pamatojums. 
 Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem 

(Ministru kabineta noteikumiem). 
 

 
Programmas apjoms – 144 KP. 
 
Literatūrzinātnes doktora programmai ir divas apakšnozares: 

 
11) cittautu literatūras vēsture,  
12) salīdzināmā literatūrzinātne.   
 

Doktora programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maăistra 
studiju programmām, visas šīs programmas veido viengabalainu DU 
literatūrzinātniskās izglītības sistēmu.  

Atšėirībā no bakalaura studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras 
vēstures izpēte) un maăistra studiju programmas (kuras pamatā ir 
literatūras teorijas izpēte), doktora studiju programmai ir teorētiski  
vēsturiska ievirze, kas nodrošina augstāko sintētisko analīzes līmeni. 
Doktora studiju programmas pamatā ir nacionālo pasaules ainu realizēšana 
literārajos tekstos un to salīdzināšana.  

Programma sastāv no lekciju kursiem un semināriem un promocijas 
darba. Lekciju kursi un semināri tiek sadalīti divās grupās:  

1) obligātie lekciju kursi,  
 2) obligātās izvēles kursi.  

 
Doktora programma sastāv no trim blokiem:  

 
1) Teorētiskais bloks, kuru veido tādi kursi kā: «Mūsdienu 

literatūrzinātnes metodoloăija» un «Teorētiskais seminārs». 
Teorētiskā bloka mērėis ir doktorantu spēja brīvi orientēties mūsdienu 
literatūrzinātnes metodoloăiskajos virzienos un doktora pētījuma 
metodoloăiskās bāzes izveide. Teorētiskais seminārs notiek otrajā un 
trešajā studiju gadā, šajā seminārā tiek izskatīti jaunākie zinātniskie 
darbi (tie, kas parādījušies doktorantu studiju laikā). Šajā blokā ietilpst 
arī kurss “Mūsdienu zinātnes koncepcijas un māksla”. 

  



6) Teorētiski vēsturisko bloku pirmām kārtām veido kursi, kuru 
pamatā tiek aplūkotas pētāmo nacionālo literatūru 
pamatparadigmas, kā arī kurss “Rietumu kultūras 
pamatparadigmas”. 

 
Šī blokā galvenais uzdevums ir:  

 
• vispusīga konkrētās nacionālās literatūras vai dažādu nacionālo 

literatūru (ja tās tiek salīdzinātas) pasaules ainu izpēte.  
 
Tas viss Ĝauj aplūkot konkrēto nacionālo literatūru plašā kultūras 
kontekstā un zināmā mērā precīzi noteikt pētāmās parādības vietu 
kultūras vērtību sistēmā. 
 

3) Literatūrvēsturiskā bloka pamatā ir seminārs “P ētāmā laikmeta 
nacionālas literatūras vēsture” (katrā konkrētā gadījumā notiek konkrētās 
nacionālās literatūras izpēte, piemēram, ja doktorants studē vācu literatūru, 
tad tā ir vācu literatūra). Salīdzināmās literatūrzinātnes programmā 
analoăiska funkcija ir semināram “P ētāmo laikmetu salīdzināmo literatūru 
vēsture”. Šajā blokā tiek iekĜauti arī tādi kursi kā “Valodas procesi pētāmā 
laikmeta literatūrā” un “P ētāmā laikmeta vēsturiskie procesi” (piemēram, 
ja tiek pētītas 19.gs. otrās puses literārās parādības, tad tiek Ħemti vērā visi 
19.gs. otrās puses vēsturiskie procesi), “Pētāmā laikmeta kultūras 
procesi”. 

 
Atbilstoši 1999.g. 6. aprīĜa  “Nolikumam par promocijas kārtību un 
kritērijiem” doktorantam jākārto arī eksāmens svešvalodā. TādēĜ 
doktora studiju programmā tiek paredzēta vienas Eiropas valsts 
valodas apguve un, pirmkārt, angĜu valodas apguve (jo tā ir 
starptautiskā komunikācijas valoda). Doktoranti var apgūt  arī citas 
svešvalodas: vācu, franču vai kādu no skandināvu valodām. 
Nepieciešamības gadījumā salīdzināmās literatūrzinatnes 
programmas ietvaros ir iespējama divu svešvalodu apguve. 
 

4.4. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, 
izmaiĦu nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti). 
 

2004./2005. studiju gadā studiju kursu satura izmaiĦu nebija. 
 



3. Studiju programmas realizācija. 
 
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 
individuālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu 
apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 
 
Lekcijas – palikušas par vienu no svarīgākajam formām, runājot par 
kontaktstundam. Īpaša nozīme obligāto kursu daĜā, kura balstās uz 
teorētiskajām zināšanām. Lekciju formu izvēle ir atkarīga no literatūras 
pieejamības un tēmas diskussionala rakstura. 
Semināri – tiek izmantoti gan pamatkursos, gan izvēles kursos. Tie 
paredz doktorantu iespēju patstāvīgi analizēt tekstus, faktus, izteikt un 
aizstāvēt savu viedokli. Pirms semināru sagatavošanas paredz nopietnu 
darbu ar zinātnisko literatūru. Semināros tiek apspriesti diskusionālas   
rakstura jautājumi.  
Individuālais darbs – attīsta doktorantu pētnieciskas un profesionālas 
spējas. Humanitāro zināšanu apgūšana ir saistīta liela skaita literatūras 
apgūšanu. Studiju laikā nepieciešams iepazīties at lielo daiĜliteratūras 
un zinātniskās literatūras sarakstu, kas pieprasa daudz laika. 
Doktorantūrā tiek pasvītrota individuālā darba nozīme. 
 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. 
Ja kontaktnodarbības sastāda  vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams 

tā pamatojums (pielikumā fakultātes Domes vai nodaĜas Padomes 
lēmums). 

 
Lielākoties kursu vērtība ir 4 KP, no tiem 2 KP (80 st.) ir paredzēti 
kontaktstundām, 2 KP – doktorantu patstāvīgam darbam. Ja pasniedzējs 
saskata nepieciešamību, kontakstundu skaits var nedaudz palielināties. 
 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem 

un uzdevumiem 
(pielikumā – studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu). 
 

Studiju plāns 2004.-2005 st. gada nav mainījies.  
 

 (Sk. Pielikums 1). 
 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 
4.1. Akadēmiskā personāla  pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un 
studiju darba mijiedarbība. 



 
Pētnieciskā darba virzieni: 
 

• Literat ūrteorētiskais virziens: mākslinieciskā teksta izpēte  
 

c) konferences “HF XV zinātniskie lasījumi” (2005. gada 30.-31. janvārī)  
ietvaros  strādā Slāvu literatūras un kultūras un Krievu valodniecības 
sekcijas;  

d) Sagatavoti rakstu krājumi: “Филологические чтения-2004»  
   

• Literat ūrvēsturiskais virziens: 19.-20. gs. Eiropas literatūras vēsture 
a) - 2004. g. 29. oktobrī notika zinātniskais seminārs  “A. Čehovs Baltijā” 

- 2005. g. 20.-22. maijā notika Starptautiskā konference „X Slāvu    

lasījumi” 

b)  - izdoti rakstu krājumi „Добычинский сборник-IV”,  “ Славянские 
чтения –  
      IV”. 

- sagatavoti izdošanai rakstu krājumi: “Славянские чтения -V”, 
“Филоло-гические чтения-2005».  

• Eiropas kultūru kontakti teor ētiskajā un praktiskaj ā aspektā. 
c) 2005. 1.-2. aprīlī  notika Starptautiskā konference “ Templis baltu un 

slāvu kultūrā” ,  
d) sagatavots izdošanai rakstu krājums „Telpa un laiks literatūrā un mākslā. 

XII” 
• Krievu kult ūra Latvij ā 

- 2005. g. 5. jūnija notika žurnāla „Перезвоны” 80. g.veltīts zinātniskais 
seminārs.  

 
Programmu ietvaros veiktie pētījumi kĜuva par pamatu zinātniskiem  
pētījumiem, tajā skaitā arī promocijas  darbiem. 

    Docētāji un doktoranti aktīvi piedalās pētnieciskajā darbā.  
 
(Sk. 4. pielikumā Krievu literatras un kultūras katedras zinātniskās  
dzīves hroniku 2004./2005.st.g. ) 
 

 
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.  

Promocijas darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam 
(pielikumā – promocijas darbu tēmu saraksts). 

 
Doktorantūrā  studējošie veic pastāvīgu pētniecisko darbu: 

 
• organizē un piedalās jauno zinātnieku  konferencēs: 

 



3) DU studentu zinātniskā konferencē (2005. gadā 6.- 8. maijā); 
4) DU un Sanktpēterburgas jauno humanitāro zinātnieku kolokvijā 

(2005. gada junijā);  
5) Tallinas Universitātes  jauno zinātnieku konferencē (2005. gada 

februārī) 
  

• aktīvi piedalās dažādās katedrās un KI organizētās un starptautiskās 
konferencēs. Sk.  pielikumā. 
 
5. Vērt ēšanas sistēma. 
 

5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to 
apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 

 
Programmas ietvaros tiek izmantotas dažādas vērtēšanas un 
izvērtēšanas metodes. 
Kursa nobeigumā – eksāmens vai diferencētā ieskaite. 
Eksāmens – obligātiem un pamatkursiem. Eksāmeni paredz 
noteikto jautājumu sistēmu, jautājumi tiek piedāvāti studentiem 
uzsākot kursu ar piedāvātas literatūras sarakstu. Eksāmens paredz 
teorētisko zināšanu demonstrāciju. 
Diferencēta ieskaite- speciāliem un izvēles kursiem. Pēc 
pasniedzēju izvēles var notikt gan mutiski, gan rakstiski: jautājumi, 
radošs uzdevums, esseja, tests, darbs grupās. 
 

5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai 
novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums. 

 
Programmas apgūves novērošana notiek pastāvīgi, semestra vai 
gada laikā. Tas dod iespēju: 

• pastāvīgi kontrolēt materiāla apguvi un studentu pastāvīgo darbu; 
• veicināt kontaktu ar studentiem (diskusijas, dialogi, iesaistīšana 

pētniecikā darbā); 
• mudināt doktorantus regulāri un pastavīgi strādāt; 

būt objektīviem, vērtējot kursa apguvi. 
 



6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.)   

rezultāti un analīze (pielikumā - aptauju anketu paraugi). 
 
Studiju procesa pilnveidošanai notiek studējušo viedokĜu 
noskaidrošana par programmu, rīkojot aptaujas. 2004./05. studiju 
gada aptaujas rezultātā var secināt 

• studiju kursu svarīguma pakāpe novērtēta pārsvarā uz 4 vai 5 
pasniegšanas līmenis novērtēts kā augsts un Ĝoti augsts; 

• programmā studējošie reti izmanto Internetu, pamatojot to ar 
pakalpojumu dārgumu, kā arī ar to, ka nav tādas nepieciešamības; 

• 100-procentīgi studējošie norada uz to, ka nepietiekams ir 
nodrošinājums ar vieslektoriem. 

 
 

6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. 
Programmas beidzēju nodarbinātība. 

 
Programmas beidzēji pārsvarā ir nodarbināti izglītības jomā: 
ăimnāzijās, vidusskolās, koledžās, kā arī augstākajās mācību 
iestādēs: Daugavpils Universitāte (Krievu literatūras un kultūras 
katedrā, Latviešu literatūras un kultūras vēstures katedrā, AngĜu 
valodas katedrā, Vācu valodas katedrā, Zviedru valodas centrā), 
Rēzeknes Augstskolā. 
 
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais 
personāls. 
 

7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits,  
tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

 
Programmas kursus pamatā nodrošina Krievu literatūras un kultūras 
un Vispār īgās un krievu valodniecības katedru docētāji: 
 
LZA korespondētājloceklis, Dr. habil. philol., profesors F. Fjodorovs 
Dr habil. philol., profesors E. Mekšs 
Dr. habil. philol., profesors J. Trofimovs 
Dr. philol., asoc. profesors A. ĥeminuščijs 
Dr. philol., docente A. Stankeviča 
Dr. philol., docente E. VasiĜjeva 
Dr. philol., docents G. Markovs 



Dr. philol., asoc. profesore S.Murāne  
Dr. philol., docente M. Burima 
Maă. philol. lektore N. Fjodorova 
Maă. philol., lektors A. Dunskis 
Maă. philol. lekt. I. Vingre 

  
 
 

Habilitēti doktori                  doktori            maăistri      
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7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
Augstskolu likuma prasībām (pielikumā personāla 

atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns). 
 
Programmas akadēmiskais personāls veic zinātniskus pētījumus 
(piedalīšanas konferencēs, konferenču organizācija, rakstu un 
monogrāfiju publicēšana, piedalīšanas zinātniskajos projektos. 
Visam akadēmiskajam personālam ir atbilstošie zinātniskie grādi 
(doktora un habilitētā doktora grādi, maăistri apkalpo tikai 
svešvalodas kursu). Personāls ir izvēlēts amatos atbilstoši 
Augstskolu likuma prasībām un saskaĦa ar DU Satversmi. 
 
(Sk. 4. pielikumu) 
 

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla 
 īpatsvars studiju programmā. 

 
IzĦemot vieslektorus, kuri tiek aicināti atsevišėo speciālkursu 
lasīšanai, studiju programmu apkalpo pamatdarbā strādājošais 
akadēmiskais personāls. 
 
Visi docētāji strādā pamatdarbā. 

 
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, 

 kas ietekmē programmas kvalitāti. 
 
Nozīmīgu problēmu nav. 
 



8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 
 

8.1. Studiju programmas finansēšana. 
 

 Doktorantūras studiju programmas galvenais finansējuma avots ir 
valsts budžeta līdzekĜi.  

Visi iegūtie līdzekĜi iekĜaujas kopējā Humanitārās fakultātes 
finansējumā un tiek izmantoti akadēmiskā personāla darba 
apmaksai un citiem izdevumiem pēc fakultātes Domes lēmuma. 
 

8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, 
lieluma un aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem 
un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

 
Doktoru programma tiek realizēta auditoriju nodarbību un studentu 
patstāvīgā darba formā.  
 Studiju plāni un studiju kursu programmas ir apspriestas katedru 
sēdēs, apstiprinātas un pieejamas doktorantiem: 

• visām nodarbībām studiju programmas ietvaros vienmēr tiek 
nodrošinātas auditorijas; 

• ir pieejama datorklase ar pieslēgumu Internētam; 
studējošie var izmantot Latgales Centrālās bibliotēkas fondus, kas 
atrodas līdzās universitātes ēkai. Promocijas darbu izstrādei tiek 
izmantotas arī Rīgas u.c. Latvijas pilsētu bibliotēkas, kā arī ārzemju 
(piem., Krievijas Federācijas, Apvienotās Karalistes, Norvēăijas 
Karalistes) muzeji, arhīvi un bibliotēkas. 
 
 

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo  
literatūru un informāciju.  

IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 

Lai apgūtu studiju programmu, studējošā rīcībā ir literatūra un citi 
mācību līdzekĜi: 

• DU Zinātniskās bibliotēkas fondi ar 343556 eksemplāriem (62782 
nosaukumi); DU bibliotēka ir pievienota bibliogrāfiskai sistēmai 
“ALISE”; 

• M.Bodrova  grāmatu kolekcija;  
• citi privātie dāvinājumi (N.Miheloviča, A. un D.RūsiĦi (ASV), 

A.Rozenbahs (Zviedrija), A.Vabulis, H.Maršavs, F.Fjodorovs), 
Veinas Valsts universitātes (ASV), Vēstures un reăionālo pētījumu 
institūta (Fehta, Vācija) dāvinātās grāmatas u.c. 



• TEMPUS, CIVITAS u.c. projektu ietvaros iegādātās grāmatas; 
• Latgales Pētniecības institūta bibliotēkas fondi (2500 nosaukumu), 

datu bāze “Latgales dati”, elektroniskās publikācijas LPI interneta 
mājas lapā (www.dau.lv/LP);  

• studentiem ir pieejamas mācībspēku privāto bibliotēku grāmatas.  
• audiovizuālie materiāli (video ieraksti, diapozitīvi, mūzikas ieraksti, 

CD u.c.); uzsākta videotēkas, CD kolekcijas, mutvārdu vēstures 
avotu kolekcijas veidošana; 

•  datori ar pieslēgumu Internetam – zinātniskā darba, mācību procesa 
un lietvedības vajadzībām; 

• 3 videotehnikas komplekti mācību procesa nodrošinājumam; 
• audiotehnikas komplekti (magnetofoni, diktofoni, atskaĦotāji) 

zinātniskā  un mācību procesa vajadzībām; 
• 3 diaprojektori un 2 grafoprojektori. mācību procesa 

nodrošinājumam. 
 

9. Ārējie sakari. 
 

9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas 
 mērėu un uzdevumu izpildes kontekstā. 

 
ĥemot vērā studiju programmas plašumu, studiju programmas 
absolventi var būt pieprasīti dažādās sfērās. Tāpēc programmas 
ietvaros ir paredzēti daudzpusīgie sakari ar potenciālajiem darba 
devējiem un sadarbības partneriem. 
Izglītības iestādes: 

• Skolu valde; 
• Krievu valodas un literatūras skolotāju metodiskā apvienība. 

Kultūras iestādes: 
• Krievu kultūras centrs (KaĜistratova nams); 
• Ebrēju kopiena; 
• Pilsētas un rajona avīžu redakcijas (“Latgales laiks”, “Naša gazeta”, 

“Million”); 
• Novadpētniecības muzejs un arhīvs; 
• Daugavpils teātris; 
• Rīgas Krievu drāmas teātris. 

 
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām  

savā valstī un ārvalstīs. 
 

o Sadarbība ar Latvijas Universitāti (programma “Krievu filoloăija” )    



• SOKRATOS programmas ietvaros slēgts līgums par sadarbību ar 
Krakovas Universitātes (Polija) Slāvu nodaĜu.   
 

 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā 
(sadalījums pa valstīm). 

 
Nav. 
 

 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs 
 (sadalījums pa valstīm). 

 
3 st. gada doktorante J. Petričenko SOKRATOS programmas 
ietvaros 2004. 01.10. – 31.12. studējusi Krakovas Jagelonas  
Universitātē (Polija) Slāvu nodaĜā.   
 

9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā 
(sadalījums pa valstīm). 
 
Nav. 
 
 
30.09.2005.     Studiju programmas direktors 
datums 
     prof. F.Fjodorovs 
      
 
 



 
 

1. pielikums 

Studiju plāns (2004.-2005. st.g.) 

pilna laika studijām doktorantūrā studiju programmā 

“Literat ūrzinātne” (cittautu literat ūras vēsture)  
 

Studiju kursa nosaukums Kred
it-

punk
tu 

skait
s 

Kon
takt
stun
du 

Skai
ts 

 

Pārbaudes 
forma 

Sadale  pa semestriem 
(stundu skaits nedēĜā) 

   Eksām
ens 

Ieskai
te 

I.  2. 3. 4. 5 6 

Obligātie kursi  (34 KP)           

Promocijas darba 
izstrādes tehnoloăija 

1   1 1      

Mūsdienu 
literatūrzinātnes 
metodoloăijas 

6  2  2 2     

Nacionālas literatūras 
galvenās paradigmas 

6  4   2 2 2   

Teorētiskais seminārs 8    2. 
3,4.5 

 2 2 2 2  

Literatūrvēsturiskais 
seminārs “Pētāmā 
laikmeta nacionālas 
literatūras vēsture”  

6  4   2 2 2   

Svešvaloda  7  2   2 2 2 2   
           

Izvēles studiju  kursi  (10 

KP)  

          

Rietumu kultūras 
galvenās paradigmas 

4  2  2 2     

Mūsdienu zinātniskās 
koncepcijas un māksla 

4  2  2 2     

Pētāmā laikmeta 
vēsturiskie procesi  

4  2  2 2     

Valodas procesi pētāmā 
laikmeta literatūrā 

4  4    2 2   

Pētāmā laikmeta kultūras 
procesi 

4  4    2 2   



Promocijas eksāmens 
svešvalodā 

  4        

Promocijas darbs 100          
Kopā programmā: 144          

 
 
Programmas direktors    prof. F.Fjodorovs  
 
 

Studiju plāns (2004.-2005. st.g.) 

pilna laika studijām doktorantūrā studiju 
programmā  

Literatūrzinātne (salīdzināmā literatūrzinātne) 
 

Studiju kursa nosaukums Kre
dit-
pun
ktu 
skai
ts 

Kont
aktst
undu 
Skait

s 

 

Pārbaudes 
forma 

(kurā semestrī)  
 

 
Sadale  pa semestriem 

   Eksām
ens 

Ieskai
te 

I.  2. 3. 4. 5 6 

Obligātie  kursi – 36 

KP 

          

Promocijas darba izstrādes 
tehnoloăija 

1   1 1      

Mūsdienu literatūrzinātnes 
metodoloăijas 

4  2  2 2     

Salīdzināmo literatūru galvenās 
paradigmas 

6  4   2 2 2   

Teorētiskais seminārs 8   2, 
3,4.5 

 2 2 2 2  

Literatūrvēsturiskais seminārs 
“Pētāmā laikmeta nacionālo 
literatūru  vēsture”  

6  4   2 2 2   

Komparatīvistikas vēsture 2  1  2      
Mūsdienu komparatīvistika 2  2   2  2   
Svešvaloda  7  2  2 2 2 2   
           
Iizvēles studiju kursi 

– 8 KP 

          

Rietumu kultūras galvenās 
paradigmas 

4  2  2 2     

Mūsdienu zinātniskās 
koncepcijas un māksla 

4  2  2 2     



Pētāmā laikmeta salīdzināmo 
literatūru valodas procesi 

4  2    2 2   

Pētāmā laikmeta vēsturiskie 
procesi attiecīgajās valstīs 

4  2  2 2     

Pētāmā laikmeta kultūras 
procesi salīdzinājamajās 
literatūras  

4  4    2 2   

Promocijas eksāmens 
svešvalodā 

  4        

Promocijas eksāmens 
specialitātē 

  6        

Promocijas darbs  
100          

Kopā programmā; 144 
KP 

  

 
      

 
Programmas direktors    prof. F.Fjodorovs 
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2. pielikums 
 

 
Filoloăijas doktors literatūrzinātnē   

(cittautu literat ūras vēsture,  
salīdzināma literatūrzinātne) 

 
Promocijas darbu saraksts 

 
2004.-2005. studiju gads 

 
 
N.p.k. Studējošā vārds, 

uzvārds 
Darba nosaukums Darba 

zinātniskais 
vadītājs 

1. Jekaterina 
Petričenko 

N. Jazikova lirikas 
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil philol., 
prof. 
F.Fjodorovs 

2. Alīna 
Romanovska 

A.AustriĦa proza Eiropas 
literārajā telpā 

LZA akadēmiėe, 
prof. V.Vāvere 

3. Ilona Boluža Eduārda Mērikes proza: 
struktūra un semantika 

Dr. habil philol., 
prof. 
F.Fjodorovs 

4. Jekaterina 
Petričenko 

N. Jazikova lirikas 
mākslinieciskā pasaule 

Dr. habil philol., 
prof. 
F.Fjodorovs 

5.  
Ilze Kačāne 

 
Oskars Vailds Latvijā 

Dr. habil philol., 
prof. 
F.Fjodorovs 
Konsultante –  
Dr. philol. , doc. 
Maija Burima 

 
6. 

Valentīns 
Lukaševičs 

XX gs latgaliešu proza 
Latgales literārajā telpā 

Dr. habil philol., 
prof. 
F.Fjodorovs 

7. Ilona ěaha Zviedru un latviešu 
literārie  
sakari 20. gadsimta 80.-
90. gados 

Dr. philol. , doc. 
Maija Burima 

8. Valentīna SiliĦa U.Kollinza 1830. -1870. 
g.  romānu 

Dr. philol. , doc. 
A.Stankeviča 
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mākslinieciskā pasaule 
 

 
 
Tik aizstāvēts  K. Laganovskas (tēma “Volfganga Borherta daiĜrades 
mākslinieciskā pasaule”), sagatavots aizstāvēšanai  un apspriests I.Kupšānes 
promocijas darbs  „V.Janovska un G.Gazdanova  prozas salīdzinājums”.  
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4. pielikums 
 

AKADĒMISKO   studiju programma  
 

“Filolo ăijas doktors literatūrzinātnē ”  
 

Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns 
2004/2005. studiju gadā 

 
1. Akadēmiskā personāla atjaunošana (Studijas doktorantūrā u.t.t.).  

 
Studijas doktorantūrā:   
9. asistente Jekaterina Petričenko (3. st.gads) 
 

2. Akadēmiskā personāla apmācība (Kvalifik ācijas celšana Latvijas un 
ārvalstu augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs: kursi, semināri, 
ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt.). 
 

- visi Krievu literatūras un kultūras katedras docētāji piedalījās  katedras 
ikmenešos teorētiskajos semināros “Literatūras un kultūras problēmas”;  
 
- doc. A.Stankeviča (2005. g. martā) un prof. F. Fjodorovs (2005. g. 
maijā) ERASMUS programmas ietvaros lasīja lekcijas Krakovas 
Jagelonas universitātē;  
 
- as. E.Petričenko  stažējās 3. menēšu laikā (2005.01.-10.- 31.12.) 
Krakovas Jagelonas Universitātē programmas ERASMUS/ SOKRATES 
ietvaros. 
 

 
3. 

 
Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, 
konferences utt.). 

Docētāji ir ieguvuši grantus zinātniskas pētniecības veikšanai: 
• Baltu un slāvu literārā antropoloăija (vad. prof. F. Fjodorovs) – 

finansē Latvijas ZinātĦu padome; 
• Slāvu kultūras paradigmas (vad. prof. F. Fjodorovs)– finansē 

Daugavpils pilsētas Dome. 
• Valoda dažādu kultūru kontekstā (vad. prof. S.Murāne) – finansē 

Daugavpils Universitātes Zinātnes padome. 
• Tulkojums kā kultūru dialogs (vad. prof. S.Murāne) - finansē 

Daugavpils Universitātes Zinātnes padome. 
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•  prof. F.Fjodorovs, asoc. prof. S.Murāne, prof E.Mekšs, doc. 
E.VasiĜjeva,  

doc. A.Stankeviča piedalījās DU Komparatīvistikas institūta darbā (prof. 
F.Fjodorovs ir  
KI direktors, S.Mūrane, E.VasiĜjeva, A.Stankeviča - KI programmu 
vadītāji );  

 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs sk. “Hronikā”  

 
 

 

 
Krievu literat ūras un kultūras katedras docētāju kopējais publikāciju 
skaits 2004.- 2005.st. g. – 73, t. sk. 40 ārvalstu izdevumos, piemerām:  
 
Zinātniskās publikācijas  
Autors (-i) Pub

licē
-

šan
as 

gad
s 

Publikācijas 
nosaukums 

Pilns izdevuma 
nosaukums 

Sējum,  
lappuses 

F. 
Fjodorovs  

200
4. 

Художественный 
мир немец-кого 
романтизма: 
структура  и 
семантика.  

Monogrāfija  (Москва, 
МИК) 

 
368 lpp. 

F. 
Fjodorovs 

200
4. 

О 
предромантическом 
топосе Батюшкова 

Slavic Almanach. The 
South African Year 

Book for Slavic Central 
and East European 
Studies. 2003. Vol.9. 

Nr12 

82.-97. lpp. 

F. 
Fjodorovs 

200
4. 

Бессарабия Довида 
Кнута 

Jews and Slavs. Vol. 
14. Fest-Schrift 

profesor Ilja Serman. – 
Иерусалим -Москва 

273.-288. 
lpp. 

F. 
Fjodorovs 
 

200
4. 

Кржижановский: 
Свифт 

Вторая проза. 
Таллин. 

22. -67. 
lpp. 
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F. 
Fjodorovs 

200
4. 

Поэтика 
пространственных 
структур 

Filologija. Teksto 
lingvistika ir poetika. 
ŠauĜu Universitāte. 

Nr 9.106.-
112.  lpp. 

F. 
Fjodorovs 

200
4. 

Лирика Набокова 
как парадокс и 
феномен 

Текст. Поэтика. 
Стиль. К юбилею 
В.В. Эйдиновой. – 
Екатеринбург, 
издательство 
Уральского 

университета. 

110.-125. 
lpp. 

E.Mekšs 200
4. 

С. Есенин в 
Царском Селе  
 

Современное 
есениноведение 
(Рязань).  

№ 1. 34.-
43. lpp 

E.Mekšs 200
4. 

С. Есенин и Н. 
Языков: 
двойничество.   
 

Есенин и поэзия 
России ХХ-ХХ1 
веков: традиции и 
новаторство. – 
Москва-Рязань 

59.-65. lpp 

E.Mekšs 200
4. 

Есенин в 
творческой судьбе 
Арсения Формакова 
 

 
Literatura (ViĜĦas 
Universitāte).  

46 (2). 24-
37. lpp 

J. 
Trofimovs 

200
4. 

Мифологема 
блудово болото в 
рассказе 
М.М.Пришвина 
«Кладовая солнца». 
 

Respectus philologicus. 
– Vilniaus universitetas; 
Kauno humanitarinis 
fakultietas.  

Nr. 6 (11),  
100 – 108. 
lpp 

J. 
Trofimovs 

200
4. 

SEX: В.Розанов 
против Л.Толстого 
 

Вопросы филологии и 
книжного дела. – 
Ульяновск. 

 94 – 103. 
lpp 

J. 
Trofimovs 

200
4. 

Проблема 
«отступничества»» в 
романе М.Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита» 

Meninis tekstas. 
Suvokimas. Analize. 
Interpretacija. ViĜĦa 

Nr 4, 
165.-171. 
lpp 

A. 
Stankeviča 

200
4. 

Миф в в 
«Ключарев-романе» 
В.Маканина 

Filologija. Teksta 
lingvistika ir poetika. 
Šavli. 

Nr 9,  
101.-105. 
lpp 

A. 
Stankeviča 

200
4. 

Человек в романе 
О.Уайльда  
«Портрет Дориана 

Meninis tekstas. 
Suvokimas. Analize. 
Interpretacija. ViĜĦa 

Nr 4,  68.-
77. lpp 
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Грея» 
 
A. 
Stankeviča 

 
200
4. 

 
Сказочный мир 
Р.Киплинга и  
К. Чуковского 

Материалы 
конференции 
«Компаративистика на 
пороге ХХ1 века. 
Современные 
теоретико-
методологические 
проблемы». С.-
Петербург 

60.-62. lpp 

A. 
ĥeminuščij
s 

200
4. 

Леонид Добычин: 
версия  
Мультикультурного 
modus  
vivendi 

«Перекрестки культур: 
Этноконфессиональн
ые процессы в 
Балтийском регионе». 
С.-Петербург 

54.-55. lpp 

A. 
ĥeminuščij
s 

200
4. 

Метаморфозы 
иконы в 
художественном 
мире Чехова 

Журнал «Звезда». С.-
Петербург 

№ 7, 131.-
136. lpp 

A. 
ĥeminuščij
s 

200
4. 

Проза и письма 
А.П.Чехова  
( к проблеме 
структурной 
эволюции) 

Творчество А.Чехова 
сегодня.- 
София.  

 

G.Markovs 200
4. 

Интертекст и 
контекст 
стихотворения 
К.Случевского 
«После казни в 
Женеве» 

Meninis tekstas. 
Suvokimas. Analize. 
Interpretacija. ViĜĦa 

Nr 4,  lpp 

E. 
VasiĜjeva 

200
4. 

Одесса: В. 
Жаботинский и  
И. Бабель 

Одесса и еврейская 
цивилизация. Одесса. 

227.-234. 
lpp 

 

 



 388 

Krievu literat ūras un kultūras katedras zinātniskas dzīves 

HRONIKA  

2004.-2005. st. g. 

 
 

19.-21. septembrī 
starptautiskā konferencē GrodĦas Universitātē (Baltkrievija) 

Взаимодейстаие литератур в мировом литературном процессе. 
Проблемы теоретической и исторической поэтики  piedalījās docente 
A.Stankeviča  ar referātu  «Античные мотивы в книге В.Маканина 
«Высокая-высокая луна» un lektore  N. Fjodorova ar referātu 
«Текстопорождающая лексическая функция в романе Ф.Сологуба 
«Мелкий бес».  
 

28.-30.  septembrī 
starptautiskā konferencē Олонецкие страницы жизни и творчества 

Н.Клюева и проблемы этнопоэтики  Petrozavodskā (Krievija) piedalījās prof. 
E.Mekšs (tēma: «Коллизия море-берег в творчестве Н.Клюева») un prof. 
J.Trofimovs («Предметный мир эпоса Н.Клюева «Погорельщина»).  
 

1.- 3. oktobrī  
starptautiskā konferencē Наследие Есенина и русская национальная 

идея: современный взгляд RjazaĦas Universitātē (Krievija) piedalījās prof. 
E.Mekšs ar referātu «Есенин и Тютчев: чувство Родины».  
 

8.- 9. oktobrī  
starptautiskā konferencē Latgales Pagatne, Tāgadne un Nākotne Dagdā 

piedalījās lektors Andris Kazjukevičs (tēma  Inflantijas pasaule K.Bujnicka 
romānā „Pristera Jordana atmiĦas”) un asistents Žans Badins  (tēma „Latgales 
epizode V.Nabokova romanā „VaroĦdarbs”).  
 

29. oktobrī  
DU notika A. Čehova nāves simtgades atcerei veltīts zinātniskais seminārs 

„A. Čehovs Baltijā”, kurā piedalījās arī zinātnieki no Daugavpils, ViĜĦas un 
Rīgas.  
 

7.- 8. novembrī 
starptautiskā konferencē Бабелевские чтения (Odesa, Ukraina) prof. 

F.Fjodorovs piedalījās ar referātu «Исаак Бабель и Довид Кнут»  un doc. 
E.VasiĜjeva - ar refērātu «Детство в творчестве И.Бабеля».  
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1. decembrī  
izdevniecībā „Saule” iznāk rakstu krājums „Добычинский сборник – 4”  

(redaktors – prof. F.Fjodorovs).  
 

2004. g. novembrī 
Maskavas izdevniecībā МИК  izdota prof. F.Fjodorova monogrāfija  

Художественный мир немецкого романтизма: структура и 
семантика (367 lpp.) 

 
 
2.- 3. decembrī  
DU notika III S.Kržižanovska daiĜradei veltīts Starptautiskais seminārs, 

kurā piedalījās zinātnieki no Baltkrievijas, Francijas, Igaunijas, Krievijas.   
 
16.-18. decembrī  
doc. A.Stankeviča ar referātu Рассказ А.Гайдара «Голубая чашка» в 

контексте неоромантизма un doc. E.VasiĜjeva ar referātu Элементы 
рождественской сказки в рассказе Гайдара "Чук и Гек": текст и 
кинотекст piedalījās Sanktpēterburgā zinātniskā konferencē Гайдаровские 
чтения.  

 
1.oktobrī - 31. decembrī  
katedras asistente, doktorante  J. Petrienko stažējas Jagelonas Universitātes 

Slāvu nodaĜā programmas Erasmus-Sokrates  ietvaros.  
 

 
13.-14. janvārī 
 
  Starptautiskā konferencē Humanities in New Europe  Vitauta Dīžā 

universitātē (KauĦa) piedalījās ar referātiem prof. F.Fjodorovs (tēma 
Бидермайер как культура), asoc. prof. A.Neminuščijs (tēma Культура 
невербальной коммуникации в прозе С.Довлатова), doc. A. Stankeviča 
(tēma Роман А.Грина «Кольцо Намея» в контексте литературы 
неоромантизма), lektore N.Fjodorova (tēma Метафора у Ф.Сологуба).  
 

27.-28. janvārī  
Humanitārās fakultātes XV Zinātniskie lasījumi. Slāvu literatūras un 

kultūras sekcijas darbā  piedalījās  26 referenti, t. sk. zinātnieki no 
Tomskas, VoroĦežas, ViĜĦas,  Rīgas. 

 
3.-5. februārī 

doc. E.VasiĜjeva piedalījās Starptautiskā kongresā judaikā (Maskava)  
ar referātu  Еврейский текст в латышской литературе.  
 

  18.-20. februārī  
VII Jauno filologu starptautiskā konferencē Tallinā piedalījās lekt. 

A.Kazjukevičs (referāta tēma Инфлянтия в творчестве латгальских 
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поляков вт.пол. Х1Х века), as. J. Petričenko ar referātu Дерптский 
Языков: гуляка, пьяница или....   un as. Ž. Badins ar referātu  Латыш в 
русской литературе 20-30 гг. ХХ века. 
   

25.-26. februārī  
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas XI konferencē Aktuālas problēmas 

literatūrzinātnē piedalījās doc. E.VasiĜjeva  ar referātu A.Alunāna "Icigs 
Mozes": ebreju teksts latviešu literatūrā.   

 
        26. februārī 

M.Bahtina 100-gadei veltītos lasījumos Latvijas Universitātē 
piedalījās ar referātu prof. F.Fjodorovs un doc. A.Stankeviča (referāts 
Карнавал в книге В.Маканина «Высокая-высокая луна»).  
  

 19. martā 
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja III. Zinātnisko konferenci XX 

gadsimta kultūras paradigmas (Masu kultūras un kontrkultūras fenomeni: 
mūzika, kino), kurā  piedalījās arī DU studenti  um maăistranti.   
      

7.-9. martā  
Starptautiskajā kongresā Идеи мессианства в славянской и еврейской 

культурах Jeruzalemē piedalījās prof. F.Fjodorovs ar referātu Язык 
романтической культуры: мессианство un doc. E.VasiĜjeva ar referātu 
Мессия - Пророк - Антихрист (Ф. Горенштейн "Псалом").   

 
martā 
izdots rakstu krājums Филологические чтения: 2004 - Daugavpils: 

"Saule", 2005.- 310 lpp.  (redaktors – asoc. prof. A.ĥeminuščijs). 
 
1.-2. aprīlī  
DU notika Starptautiskā zinātniskā konference Templis baltu un slāvu 

kultūrās,  kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas.   
 
5.-6. maijā  
DU Jauno zinātnieku 46. zinātniskās konferences ietvaros Krievu 

literatūras un valodas sekcijas  darbā piedalījās arī  maăistranti no 
Tallinas Pedagoăiskās universitātes. 

 
6.-8. maijā 
Starptautiskā konferencē Jurmalā На перекрестке культур: русские 

в балтийском регионе / Kultūru krustojumā: krievi Baltijas reăionā 
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piedalījās profesors F.Fjodorovs ar referātu Латгалия в воспоминаниях 
Н.О.Лосского.  

 
13.-14. maijā  
Starptautiskā konferencē The Weakest Minorities: Reconstructing 

Europe of Local Cultures Vi ĜĦā piedalījās profesors J.Trofimovs ar 
referātu «Златоуст» как правило жития в мире.  
 

16. -18. maijā  
Daugavpils Universitātē notika Starptautiskā konference X Slāvu 

lasījumi, kurā piedalījās slāvisti no Holandes, Francijas, Igaunijas, 
Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas. Tika nolasīts 31 referāts.  

 
16. -18. maijā  
lekt. A.Kazjukevičs piedalījās Katovicēs (Polija) Starptautiskā 

konferencē Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepciji i odbioru 
ar referātu Literatura polska wczasopismah literackih na Łotvie (Karogs). 

 
20.-21.maijā  
starptautiskā zinātniskā konferencē Дневники русских писателей в 

литературном и исторической контексте (Varšavas Universitāte) 
profesors F.Fjodorovs piedalījās ar referātu От дневника к мемуару, или 
Метаморфоза образа Тынянова в сознании Чуковского un asoc. prof. 
A. ĥeminuščijs ar referatu Поэтика ухода из текста в эпистолярии 
А.П.Чехова.  
  

21.-25.maijā  
starptautiskā konferencē Достоевский и современность Starajā Rusā 

(Krievija) asoc. prof. A. ĥeminuščijs piedalījās ar referatu 
«Пятикнижие» Достоевского sub specie ольфакции.  
 

 maijā  
izdots rakstu krājums Славянские чтения -IV. - Daugavpils-Rezekne, 

2005. – 262 lpp. (redaktors - prof. F.Fjodorovs).  
 

4.jūnijā 
Komparatīvistikas institūtā notika žurnāla „Perezvoni” 80-gadu 

veltīts zinātniskais seminārs, kurā piedalījās DU Krievu literatūras un 
kultūras katedras un LU Slāvu nodaĜas docētāji.  
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22. jūnijā  
prof. J.Trofimovs uzstājās ar referātu О духовной прозе И.Ильина 

Starptautiskā zinātniskajā konferencē Литература и культура в 
контексте христианства UĜjanovskā  (Krievija).   
   

22.-24. jūnijā  
doc. A.ĥeminuščijs piedalījās ar referātu «Польский аромат» в прозе 

Н.С.Лескова Starptautiskā zinātniskajā konferencē Polsko-
wschodniosłowiańskie kontakty literackie i językowe. Recepcja i transfer kultur.  
Olštinā (Polija)   

  
jūnijā 
Maskavas izdevniecībā МИК  izdota prof. F.Fjodorova monogrāfija  

Довид Кнут (458 lpp.) 


