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Filoloăijas doktora studiju programmas anotācija 
 

  Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akreditācijas komisijas  2002. gada 5. jūnija 
lēmumu Nr. 549  Filoloăijas doktora  studiju programma  (51221) akreditēta līdz 2008. gada 
31.decembrim.  

Filoloăijas doktora studiju programmā pārakreditācijas periodā studijas  notiek šādās nozarēs un 

apakšnozarēs:  

Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm : 

 * latviešu literatūras vēsture; 

 * literatūras teorija; 

 * salīdzināmā literatūrzinātne; 

 * cittautu literatūras vēsture; 

Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm: 

 * latviešu folkloristika; 

 * salīdzināmā folkloristika; 

 * mitoloăija; 

 * cittautu folkloristika; 

Komunikācijas nozarē ar apakšnozari : 

 * bibliotēkzinātne 

Mākslas zinātnes nozarē ar apakšnozarēm: 

 * teātra un kino  vēsturē un teorija; 

 * muzikoloăija (etnomuzikoloăija). 

 Līdz 2005. gadam Filoloăijas doktora studiju programmā katru gadu tika uzĦemts 
noteikts skaits potenciālo doktoru Komunikācijas nozarē apakšnozarē bibliotēkzinātne.               
06.07. 2006. gadā  LU Sociālo zinātĦu fakultātē tika licenzēta  jauna doktora studiju programma  
„Komunikācijas zinātne”( programmas direktore prof. V.Zelča), tādējādi  Filoloăijas doktora 
studiju programmā bibliotēkzinātnes doktorandu  uzĦemšana tika pārtraukta.  Taču līdz minētam 
gadam uzĦemtie doktorandi studijas turpina un, aizstāvot promocijas darbu, viĦiem tiek piešėirts 
doktora grāds filoloăijā.  

Filoloăijas doktora studiju programmas mērėis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus 
un mācībspēkus dažādās humanitārās nozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātĦu 
doktora grādu filoloăijā un mākslā. 

Studiju programmā tiek uzĦemti doktorandi, kuru iepriekšējā izglītība ir: maăistra grāds 
filoloăijā, mākslas zinātnēs vai plašāk – maăistra grāds humanitārajās zinātnēs, jo daudzas no 
mūsdienu izpētes tēmām filoloăijā robežojas ar vēsturi - tajā skaitā mutvārdu vēsturi – 
arheoloăiju, teoloăiju, filozofiju. Mācības doktora programmā iespējamas divos veidos: 
realizējot pilna laika studijas (3 gadi) vai Nepilna laika klātienes studijas (4 gadi). Pilna laika 
studējošie saĦem stipendiju. Abu veidu studiju programmās studiju apjoms atbilst 144 
kredītpunktiem, no kuriem 80 tiek iegūti par promocijas darba izstrādi. Pabeidzot doktora studiju 
programmu, ir jābūt izstrādātam promocijas darbam. Promocijas darbs var būt: disertācija vai 
monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata. Promocijas darbam ir jābūt pabeigtam oriăinālam 
pētījumam, kura rezultātiem ir paliekoša nozīme attiecīgajā zinātnes apakšnozarē. Promocijas 
darba aizstāvēšana notiek Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes promocijas 
padomē saskaĦā ar tās nolikumu.  
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7. Programmas vispārējs raksturojums 

 
7. 1. Studiju programmas īstenošanas mērėis, uzdevumi un plānotie rezultāti  

Filoloăijas doktora studiju programma veidota saskaĦā ar nolikumu par zinātnisko grādu 

piešėiršanas kārtību Latvijā filoloăijas un mākslas zinātĦu nozarēs.  

 Studijas Filoloăijas doktorantūrā un zinātniskās pētniecības darbs LU zinātnieku vadībā 

notiek šādās humanitāro zinātĦu nozarēs un apakšnozarēs: 

Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm: 

 * latviešu literatūras vēsture; 

 * literatūras teorija; 

 * salīdzināmā literatūrzinātne; 

 * cittautu literatūras vēsture; 

Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm: 

 * latviešu folkloristika; 

 * salīdzināmā folkloristika; 

 * mitoloăija; 

 * cittautu folkloristika; 

Mākslas zinātnes nozarē ar apakšnozarēm: 

 * teātra un kino vēsture un teorija; 

 * muzikoloăija (etnomuzikoloăija). 

Augšminēto zinātĦu nozaru un apakšnozaru apvienojums vienā - Filoloăijas doktora studiju 

programmā -  ir lietderīgs un mērėtiecīgs, jo:  

1) paver iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro 

zinātĦu loku. Tā, piemēram, teātra apakšnozarē studējošajiem ir vajadzīgas plašas zināšanas ne 

tikai teātra, bet arī literatūras vēstures jomā, kino teorijā studējošajiem dažkārt nepieciešamas 

papildu zināšanas mitoloăijā. Promocijas darbs gandrīz nekad netiek izstrādāts tikai vienas 

šauras apakšnozares ietvaros, pētniecības gaitā bieži vien nepieciešams plašāks ieskats risināmās 

problēmas kontekstos arī citās humanitāro zinātĦu apakšnozarēs; 

2) tas atvieglo ekspertu un konsultantu darbu - vienas programmas ietvaros 

nepieciešamības gadījumā iespējams izvēlēties speciālistus no atšėirīgām apakšnozarēm; 

3) programmas darbības nodrošinātājs - akadēmiskais personāls - aptver plaša profila 

speciālistu loku, kuri spēj vadīt doktorantu zinātnisko darbu dažādās humanitāro zinātĦu nozarēs 

un to apakšnozarēs; 
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4) akadēmiskā personāla piedāvāto lekciju kursu tematiskais loks ir pietiekami plašs un 

tas ir lietderīgs apguvei ikvienam attiecīgajā humanitāro zinātĦu nozarē un tās apakšnozarē 

studējošajam. 

 Iegūstamie zinātniskie grādi: Filoloăijas doktors (Dr.philol.) literatūrzinātnes un 

folkloristikas zinātĦu nozarēs un Mākslas zinātĦu doktors (Dr.art.) mākslas zinātĦu nozarē. 

 Programmas mērėis: sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus 

literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas zinātnē, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātĦu 

doktora grādu minētajās zinātĦu nozarēs.  

 Mērėu sasniegšanas veidi: 3 gadu studijas (pilna laika studijas) vai 4 gadu studijas  

(nepilna laika klātienes) noslēdzas ar promocijas darba – disertācijas vai publicētas monogrāfijas 

– aizstāvēšanu. Studijas koordinē Filoloăijas doktorantūras padome (priekšsēdētāja prof. 

J.Kursīte–Pakule). Studijas tiek realizētas LU Filoloăijas un Moderno valodu fakultātēs, kā arī 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.  

Lai sasniegtu programmas izvirzītos mērėus, jāveic šādi programmas uzdevumi:  

- sniegt padziĜinātas teorētiskas zināšanas izvēlētajā humanitāro zinātĦu nozarē,  

- veicināt jauno zinātnieku spējas gan līdzdarboties profesoru vadītajos zinātniskajos 

projektos, gan veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus un izkopt pedagoăiskās 

iemaĦas, strādājot ar LU studentiem; 

- sniegt metodisku palīdzību zinātniskās tēmas izstrādē, materiālu vākšanā, to analīzē 

un rezultātu apstrādē; 

- dot iespēju iekĜauties starptautiskajā zinātniskajā apritē; 

- piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās un Latvijas mēroga zinātniskajās 

konferencēs un semināros;  

- jaunāko informācijas tehnoloăiju, datu apstrādes un prezentēšanas paĦēmienu 

apguve;  

 Plānotie rezultāti:  

  Programmas īstenošanas rezultātā ir plānots sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un 

mācībspēkus humanitārās zinātnēs, kas apguvuši pētniecības darba realizācijas, organizācijas un 

vadības principus, kā arī sagatavot akadēmiskā un zinātniskā darba speciālistus, kuri būtu 

konkurētspējīgi Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.  
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7. 2. Studiju programmas  perspektīvais novērt ējums no Latvijas valsts 

interešu viedokĜa 

 Filoloăijas doktora studiju programmas pārakreditācijas periodā filoloăijas un mākslas 

zinātĦu doktora grādu ir ieguvis 31 jaunais zinātnieks, kas nenoliedzami ir augsts rādītājs 

attiecīgajās humanitāro zinātĦu nozarēs. Tādējādi valstī ir nodrošināta zinātniskās pētniecības 

nepārtrauktība un pēctecība.  Jau studiju laikā,  bet it īpaši pēc doktora grāda iegūšanas,  jaunie 

zinātnieki ir Ĝoti pieprasīti ar humanitāro jomu saistītās zinātniski pētnieciskās iestādēs, 

augstskolās, grāmatu apgādos, zinātnisku periodisku izdevumu redakcijās, dažādos pētniecības 

fondos, konkursu un ekspertu  komisijās. 2007.gadā, pateicoties LU pieejamajam bāzes 

finansējumam, vairāki no doktorantiem tika ievēlēti par zinātniskajiem asistentiem LU 

Filoloăijas fakultātē. Strādājot promocijas darba vadītāju zinātniskajos projektos, viĦiem ir 

lielākas iespējas padziĜināti pievērsties zinātniskajai tēmai, kas tiešā veidā vai lielākā 

pietuvinājumā saistīta ar viĦu promocijas darbu. Taču jāatzīst, ka visbiežāk promocijas darbi tiek 

izstrādāti paralēli doktorandu darbam institūtos, grāmatu apgādos u.c., jo trīs gadu pārtraukums 

darba pieredzē, lai sevi veltītu tikai zinātniskajam darbam, ir riska faktors zaudēt labu darba 

vietu.  Atšėirībā no zinātniskā darba iespējām LU Filoloăijas fakultātē vai LU Literatūras, 

folkloras un mākslas insitūtā, pārējās darba vietās lielākajā daĜā gadījumu darba specifika nav 

tieši saistīta ar doktoranda izvēlēto tiešo pētniecisko jomu.  

No Latvijas valsts interešu viedokĜa ir būtiski palielināt zinātnisko speciālistu skaitu ar 

visaugstākā līmeĦa  kvalifikāciju, kas spētu piedāvāt konkurētspējīgus pakalpojumus visās 

humanitārajās jomās. Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas veicinātu augsta līmeĦa speciālistu 

apmācību, ir palielināt doktora studiju programmu finansējumu un uzlabot doktorandu zinātniskā 

darba apstākĜus, kas īpaši būtiski – palielināt doktorandu stipendiju apjomu (pašreizējais 

stipendijas apjoms ir  Ls  80 -). Īpaši, ja tiktu palielināts stipendijas apjoms, vismaz daĜa no 

doktorandiem veltītu galveno uzmanību tikai doktorantūras studijām un promocijas darba 

uzrakstīšanai. Tagadējos apstākĜos doktorandi spiesti dalīt savu laiku starp doktorantūras 

studijām un darbu, kas nodrošina iztiku. 

 

7.2.1. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

Visi LU Filoloăijas un Moderno valodu fakultātes doktorandi strādā atbilstoši    

specialitātei zinātniskās pētniecības institūtos vai citās zinātniskās institūcijās,  augstākajās 

mācību iestādēs, apgādos, redakcijās. Aptaujas liecina, ka, studējot Filoloăijas doktorantūras 

programmā, doktorandi ir apguvuši vispārējās kompetences, mutvārdu kompetences, 

prezentācijas  prasmes, ieguvuši profesionalitāti  zinātniskajos spriedumos un vērtējumos. 
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Studējot doktorantūrā un paralēli strādājot, ir iegūtas prasmes  plānot un sabalansēt laiku, 

prasmīgi rīkoties ar informāciju un tās interpretāciju.  

(sk. 10. pielikumu: Aptaujas anketas par studiju programmas absolventu sagatavotību.) 

 

7.2.2 Studiju programmas atbilstība izglītības standartam   

  LU Filoloăijas doktora studiju programma  ir veidota atbilstoši LU doktorantūras 

nolikumam,  kā arī ir ievērotas  normas, kuras nosaka LR normatīvie akti un LU doktora studiju 

reglamentējošie nolikumi: Latvijas Republikas likums “Zinātniskās darbības likums”,  

“Augstskolu likums’, “Izglītības likums”  un Latvijas  Republikas MK noteikumiem “Par 

doktora zinātniskā grāda piešėiršanas ( promocijas ) tiesību deleăēšanu augstskolām” (21.12. 

2005., nr. 1000), “Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas)  kārtība un kritēriji ( 27. 

12. 20005.), nr. 1001) un Noteikumi par promocijas padomēm  un promocijas procesu Latvijas 

Universitātē” (12.04.2006.) un par Grozījumi LU rīkojumā Nr. 1/95 12.04. 2006. – 15. 11. 2007., 

Nr. 1/250.  Doktorantūras padomes locekĜi un doktorandi savstarpējā komunikācijā un darbībā 

vadās pēc zinātnieka ētikas kodeksa principiem.  

 

7. 3. Salīdzinājums ar citu augstskolu studiju programmām 

Katrā valstī, neatkarīgi no piederības/ nepiederības ES, augstskolās ir atšėirīgi veidotas 

doktorantūras programmas, kas lielā mērā izriet no katras augstskolas un  katras valsts 

iedibinātām tradīcijām. Tas vistiešākajā veidā attiecināms arī uz  doktorantūras programmām 

humanitārajās zinātnēs. ViĜĦas Universitātē ir apvienotā Filoloăijas programma doktorantūrā, 

kurā ietilpināta gan lingvistika, gan  literatūrzinātne, gan folkloristika. Līdzās lekciju kursiem, 

kas attiecināmi uz konkrētu nozari un apakšnozari, tiek piedāvāti arī lekciju kursi, kas studiju 

programmu iekontūrē plašākā – humanitārās un sociālās domāšanas kontekstā. Tādi, piemēram, 

ir studiju kursi „Semiotikas vēsture”,  „Filozofiskā hermeneitika”, „Filozofisks teksts un tā 

valodiskā izteiksme”.  Doktora studiju programmu pārrauga ViĜĦas Universitātes Filoloăijas 

fakultāte. Tallinas Universitātē  ir apvienotā Kultūras studiju programma doktorantūrā, kas 

sastāv no  obligātās teorētiskās daĜas un  izvēles daĜas ar speciālajiem priekšmetiem. Jāpiezīmē, 

ka arī obligātajā daĜā doktorantiem ir izvēles iespējas, atkarībā no konkrētās studiju ievirzes un 

iepriekšējām zināšanām (kuras nosaka iestājeksāmenos) tikt atbrīvotiem no teorētiskā moduĜa un 

aprobežoties tikai ar kvalifikācijas darbu un piedalīšanos starpdisciplinārā zinātniskā seminārā, 

vai – nepietiekošas teorētiskas sagatavotības gadījumā - izvēlēties kursus no humanitāro zinātĦu 

teorijas jomas 8 kredītpunktu apjomā. Tā kā Igaunija kopš padomju laikiem ir bijusi viena no 

vadošajām semiotikas un strukturālisma pētniecības vietām Eiropā, tad šī tradīcija tiek turpināta 

arī mūsdienās. No piedāvātajiem humanitāro zinātĦu teorijas lekciju kursiem viena daĜa tieši vai 



 16

pastarpināti saistīta ar semiotiku – „Semiotika”, „Vispārīgā kultūras teorija”, „Humanitāro 

zinātĦu metodoloăija”, kuru pamatā ir strukturālisma metožu tālākattīstība. Otra daĜa piedāvāto 

teorētisko kursu obligātajā daĜā saistīta ar zinātĦu metodoloăiju („V ēstures metodoloăija”, 

„Lingvistikas metodes”,  „Humanitāro zinātĦu metodoloăija”), kā arī ar antropoloăiju, 

tulkošanas teoriju un praksi, filozofiju.  Otrā studiju kursu daĜa – izvēles kursi -  akcentē 

zinātniskā darba teorētisko un praktisko iemaĦu apguvi. Izvēles kursos atsevišėi izdalīta igauĦu 

literatūra, folklora, kultūra, kā arī citas minētajā universitātē pārstāvētās apakšnozares – 

anglistika, ăermānistika, rusistika, Tuvo Austrumu un Āzijas studijas, romānistika, mākslas 

zinātne. Katrā no šīm sadaĜām, tāpat kā kopējā izvēles moduĜa sadaĜā,  tiek akcentēta praktiskā, 

padziĜinātā darbība apakšnozarē, ko veic semināros. Mācību valoda ir igauĦu valoda, arī pats 

doktora studiju apraksts ir pieejams tikai igauĦu valodā. Atsevišėos gadījumos (rusistika, 

ăermānistika utml.) tiek pieĜauti lekciju kursi un praktiskās nodarbības attiecīgās specializācijas 

valodā. Tā kā programmas vadītājs prof. Reins Veidemans ir redzams igauĦu semiotiėis un 

kultūrteorētiėis, programmā akcentēti tieši ar semiotiku un kultūrteoriju saistīti lekciju un 

semināra nodarbību kursi. Programmu pārrauga Igaunijas Humanitārais institūts, kas pēc būtības 

atbilst humanitārajai fakultātei, jo Tallinas universitātē nesen notikusi un turpinās virzība uz 

nodaĜu, fakultāšu pārtapšanu  par institūtiem.  Salīdzinājumam izvēlētas arī divas Tartu 

Universitātes  doktora studiju programmas: 1) igauĦu literatūra un folklora; 2) krievu un slāvu 

filoloăija. Pirmā – igauĦu literatūras un folkloras doktora studiju programma  minēta kā 

piederīga humanitārajām nozarēm un mākslas zinātnei, jo aptver kā folkloru, literatūru, tā arī 

igauĦu teātra apakšnozari. Programmu pārrauga Tartu Universitātes  Filozofijas fakultāte. 

Studiju  valodas divas – igauĦu un angĜu, lai gan pats studiju programmas apraksts, atskaitot 

dažas svarīgākās nosaukumu sadaĜas, ir tikai igauĦu valodā. Cik var spriest, tad angĜu valoda tiek 

praktizēta tikai vieslekcijās doktorandiem vai arī saziĦā ar citu valstu doktorandiem, kas vēlas 

apgūt šo doktora programmu. Apakšnozares šai doktora studiju programmai ir šādas: igauĦu un 

salīdzināmā folklora, igauĦu literatūra, pasaules tautu literatūra, igauĦu dramaturăija un teātris. 

Svarīga vieta studiju procesā ierādīta patstāvīgajam zinātniskajam darbam un zinātniskajiem 

semināriem apakšnozares speciālistu – profesoru vadībā. Līdzās specifiskiem folkloras, 

literatūras, teātra lekciju kursiem tiek piedāvāti arī vispārīgi, tādi kā Bioētika,  Zinātnes ētika un 

metodoloăija, E-  apmācības tehnoloăijas augstskolā, Menedžments.  

Otrajā no Tartu Universitātes  programmām - krievu un slāvu filoloăijas doktora studiju 

programmā  apvienotas slāvu valodas un literatūras, tai skaitā arī  krievu un slāvu folklora, 

kultūrvēsture. Programmu pārrauga Tartu Universitātes Filozofijas fakultāte. Programma sastāv 

no vispārējiem studiju priekšmetiem un specializācijas 3 moduĜiem. Vispārējā daĜā tiek piedāvāti 

lekciju kursi, kas saistīti ar lingvistikas un literatūrzinātnes mūsdienu metodēm, kā arī no 
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semināra un doktorantu pedagoăiskās prakses. Specializētajā daĜā tiek akcentēta priekšmetu 

diahronija, tikai atsevišėus priekšmetus veltot sinhronijai. Folkloristika, kultūrvēsture netiek 

izdalīti kā speciāli priekšmeti, bet tiek iekĜauti kopējā filoloăijas jēdzienā. Tartu Universitātē nav 

ar krievu mākslu (tai skaitā teātri) saistītu studiju programmu/moduĜu ne bakalaura, ne maăistra 

līmenī, tāpēc mākslas zinātne krievu un  slāvu doktora studiju programmā netiek iekĜauta. 

Mācības norisinās krievu vai kādā no slāvu valodām, atskaitot vispārējos priekšmetus, kas notiek 

igauĦu vai angĜu valodā.  Abās Tartu Universitātes doktora studiju programmās obligātajā 

studiju daĜā iekĜauta doktorandu pedagoăiskā prakse augstskolā I un II līmeĦa programmās 2 

kredītpunktu apjomā. 

Kredītpunktu sadalījums, mācību priekšmeti, samērs starp obligāto un izvēles daĜu,  

pedagoăiskās prakses iekĜaušana vai neiekĜaušana katrā no aplūkotajām Tartu, Tallinas, ViĜĦas 

Universitātes studiju programmām variējas. ViĜĦas Universitātē doktorantūras programmu 

apguvušajiem un promocijas darbu aizstāvējušajiem piešėir humanitāro zinātĦu doktora grādu, 

Tartu un Tallinas Universitātē filozofijas doktora grādu, savukārt Latvijas Universitātes 

akreditējamā Filoloăijas doktora studiju  programmā -  filoloăijas vai mākslas zinātĦu doktora 

grādu. Kodols – filoloăija – visu aplūkoto Baltijas valstu augstskolās ir nemainīgs,  vienāds 

studiju garums, studiju sadalījums obligātajā un izvēles daĜā, atšėirība ir tās vai citas nozares, 

apakšnozares akcentējumā, bet arī nosaukuma tradīcijā. Visu trīs valstu doktora studiju 

programmām raksturīgs starpdisciplinārisms, patstāvīgu zinātnisku studiju, zinātnisko semināru 

nozīme kvalifikācijas celšanā.  Kopsecinājumā:  visu Baltijas valstu doktorantūras programmās, 

kas aptver literatūrzinātni, folkloristiku, mākslas zinātni (plašākā vai šaurākā apakšnozaru 

diapazonā), akcentēts studiju starpdisciplinārais raksturs,  tradīciju samērošana ar mūsdienu 

prasībām,  variēšanās starp obligāto un izvēles mācību priekšmetu un studiju daĜu, ko nosaka 

katras attiecīgās augstskolas iespējas un tradīcijas (tai skaitā piedāvāto lekciju kursu sarakstā un 

tematiskajā ievirzē).   

Vienīgās doktora studiju programmas Latvijā, ko daĜēji var salīdzināt ar akreditējamo 

doktora studiju programmu, ir Latvijas Kultūras akadēmijā un Daugavpils Universitātē. Kultūras 

akadēmijā tā ir doktora studiju programma, kura sagatavo augstākās kvalifikācijas zinātniekus 

humanitārajās zinātnēs. Tās programma aptver kā kultūras teoriju, vēsturi, tā arī literatūrzinātni, 

folkloristiku, mākslu. Īpaša uzmanība LKA tiek pievērsta interdisciplināriem pētījumiem. 

Piešėiramais zinātniskais grāds ir grāds mākslas zinātnēs - dr. art. Ja LKA doktorantūras 

programma piedāvā plašas kultūrteorētiski orientētas doktorstudijas, tad Daugavpils 

Universitātes doktorantūras programma saucas Literatūrzinātnes studiju programma ar divām 

apakšnozarēm: cittautu literatūras vēsturi un salīdzināmo literatūrzinātni. Šīs doktora studiju 

programmas izvēles pamatā ir Daugavpils Universitātē un plašāk Latgales reăionā lielais 



 18

krievvalodīgo studentu īpatsvars, tāpēc cittautu literatūras vēsture galvenokārt ir krievu 

literatūras vēsture, ko padziĜināti Eiropas literatūrvēstures kontekstā doktora līmenī iespējams 

apgūt šajā doktora studiju programmā. Otras apakšnozares – salīdzināmās literatūrzinātnes 

pamatu veido Daugavpils Universitātes prof. F.Fjodorova nodibinātais Komparatīvistikas 

institūts, kas guvis ievērību visas Latvijas mērogā un ir Daugavpils Universitātes 

literatūrzinātnes doktora studiju programmas spēcīgais pamats, kas redzams arī no programmā 

piedāvātajiem studiju kursiem. Salīdzinot LU Filoloăijas doktorantūras programmu ar LKA un 

Daugavpils Universitātes doktorantūras programmām, jāsecina, ka pirmā, salīdzinot ar 

akreditējamo Filoloăijas doktora studiju  programmu, ir vispārīgāka un vairāk balstās 

kultūrteorijā, otra  ievirzē ir daudz šaurāka un konkrētāka, akcentējot slāvu filoloăiju. LU 

Filoloăijas doktora studiju  programmas unikalitāte ir tā, ka tā vienīgā Latvijā sagatavo augstākā 

līmeĦa speciālistus latviešu literatūrvēsturē, folkloristikā, teātra un kino vēsturē, latviešu 

etnomuzikoloăijā, vienlaicīgi piedāvājot arī salīdzināmo literatūrzinātni, folkloristiku, 

mitoloăiju, teātra zinātni, kā arī cittautu literatūras vēsturi, folkloristiku, mākslas vēsturi. 

Secinājums: akreditācijai piedāvātā Filoloăijas doktora studiju programma literatūrzinātnē, 

folkloristikā un mākslas zinātnē ir vienīgā Latvijā, kas ietver gan latviešu, gan cittautu 

literatūrvēsturi, literatūras teoriju, latviešu un cittautu, salīdzināmo folkloristiku, mitoloăiju, 

teātra pētniecību, etnomuzikoloăiju, kino teorijas un vēstures izpēti ciešā savstarpējā korelācijā. 

Apakšnozaru izvēle un studiju priekšmetu piedāvājums izriet no studiju programmā iesaistīto 

mācībspēku (profesoru un asociēto profesoru) zinātniskās padziĜinātās darbības virzieniem, no 

maăistratūras līmenī piedāvātajiem studiju moduĜiem, kā arī no akcentētā starpdisciplinārā 

studiju rakstura. 

(sk. 9. pielikumu: Filoloăijas doktora studiju programmas salīdzinājums ar programmām  ES 

valstīs un Latvijā – programmu plāns).  

 

7. 4. Studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiĦas laika 

periodā kopš iepriekšējās akreditācijas  

 Filoloăijas doktora studiju programma kopš iepriekšējās akreditācijas ir pilnveidota ar 

mērėi sniegt doktorandiem plašākas zināšanas par modernajām zinātniskās pētniecības metodēm 

Latvijā un pasaulē, par novitātēm attiecīgajā apakšnozarē, lai veidotu speciālistus ar plašu 

redzesloku, speciālistus, kas būtu gatavi iesaistīties akadēmiskajā darbā kā mācībspēki vai 

zinātniskajā darbā kā konkurētspējīgi pētnieki.   

 Iepriekšējā periodā doktorantūras programmā nebija lekciju kursu sadalījuma A un B 

daĜās. Lekciju kursus izvēlējās, veicot doktorandu iepriekšēju aptauju. Salīdzinot ar iepriekšējo 
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periodu, arī kvantitatīvi jūtami papildinājies doktorandiem piedāvāto lekciju un praktisko 

nodarbību skaits. Attīstoties doktora studiju programmai, pieaugot tās kapacitātei, radās 

nepieciešamība nodalīt A un B daĜas studiju priekšmetus. Tagadējā izkārtojumā teorētiskajā 

sadaĜā A daĜai atvēlēti 20  krp., bet B daĜai - 14 krp. A daĜā iekĜauts obligāts kurss “Zinātniskās 

literatūras, avotu un tekstu analīze” (2 krp.), kurā tiek sistematizēti aplūkota zinātniskā darba 

valoda, promocijas darbam nepieciešamās prasības darba strukturējumā, zinātnisko avotu un 

teorētiskās literatūras izmantojums, paĦēmieni, metodes kā analizēt tekstu, kā apkopot darba 

secinājumus. Iepriekšējā posmā ar promocijas darbam nepieciešamo zinātnisko bāzi, zinātniska 

darba valodas specifiku  detalizēti iepazīstināja katra konkrētā promocijas darba vadītājs 

individuālās nodarbībās ar doktorandiem. Taču rezultāti nebija apmierinoši, doktorandu 

sagatavotos promocijas darba tekstus doktorantūras padome dažkārt bija spiesta atgriezt 

neizstrādātas vai pavirši izstrādātas darba struktūras, nekorektas latviskās zinātniskās 

terminoloăijas, kā arī nepietiekoši kvalitatīvi izstrādātas darbu analītiskās daĜas dēĜ. Teorētiskajā 

A daĜā iekĜauts arī lekciju kurss “Klasiskā retorika: teorija un prakse” ( 2krp.), kas paredz attīstīt 

un nostiprināt katra doktoranda spējas un zināšanas retorikas jomā. Teorētiskajā izvēles daĜā 

doktorandiem, atkarībā no zinātniskajām interesēm un nepieciešamības padziĜināt teorētisko 

zināšanu un analītisko bāzi, ir iespēja izvēlēties lekciju kursus katrā no doktorantūras programmā 

pārstāvētajām zinātnes apakšnozarēm. Kursus docē attiecīgās zinātĦu apakšnozares vadošie 

profesori un asociētie profesori. Piedāvātajās nodarbībās, no vienas puses, tiek uzsvērts 

humanitāro zinātĦu starpdisciplinārais raksturs, kas Ĝauj lekciju kursos, piemēram, par teātri vai 

folkloru iegūtās zināšanas izmantot arī literatūrzinātnieka darbā, un otrādi – literatūrzinātnes, 

literatūrvēstures kursos iegūtās atziĦas radošā veidā iestrādāt promocijas darbā par teātra zinātni 

vai folkloristikas jautājumiem. Kaut arī lekciju kursu tematiskais diapazons Ĝoti plašs, gandrīz 

katrs B daĜā piedāvātais lekciju kurss apliecina, ka ikvienas apakšnozares doktorandam jāiegūst 

labas iemaĦas un zināšanas latviešu zinātniskajā terminoloăijā, savukārt latviešu literatūrvēstures 

vai folkloristikas, latviešu teātra vēstures apakšnozarē studējošajiem doktorandiem ir labi 

jāpārzina novitātes pētnieciskajās metodēs, zinātniskajā terminoloăijā citur pasaulē. 

 Individuālajām studijām un pētniecībai A daĜā paredzēti 24 krp. Iepriekšējā periodā doktorandu 

iesaiste pedagoăiskajā darbā bija vēl epizodiska un aizĦēma nelielu doktorantūras darba sadaĜu, 

kas Ĝāva doktorandiem un viĦu promocijas darbu vadītājiem – atkarībā no apstākĜiem – piesaistīt 

vai nepiesaistīt doktorandus pedagoăiskajam darbam. Taču bija redzams, ka tikai daži doktorandi 

labprāt iesaistās pedagoăiskajā darbā un, doktorantūras studiju programmu noslēdzot, viĦiem 

pietrūkst pedagoăiskā darba iemaĦu. Tādējādi, pārlūkojot citu valstu līdzīga profila 

doktorantūras studiju programmu, kā arī pašu programmas darbībā iegūto pieredzi, sadaĜā “Citi 

darba veidi” A daĜā tika iekĜauts divpakāpju pedagoăiskais darbs: a) asistēšana promocijas darba 
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zinātniskā vadītāja, profesora lekciju kursos, kas ietver gan metodisko, zinātnisko materiālu 

sagatavošanu profesora (visbiežāk tās ir zinātniskā darba vadītāja lekcijas) lekcijām, gan arī 

līdzdalību profesora vadītājos semināros maăistra vai bakalaura studiju programmās; semestra 

un bakalaura darbu recenzēšanu; b) patstāvīga nodarbību cikla docēšana maăistra vai bakalaura 

līmenī profesora pieteiktā un vadītā lekciju kursā/kursos: t.i. 8 lekcijas  vienā akadēmiskajā gadā 

vai arī vairāku lekciju kursu atsevišėas daĜas trīs studiju gados. Kā pirmajā gadījumā (asistēšana 

profesoram), tā otrajā (lekciju lasīšana) pedagoăiskais doktoranda darbs notiek profesora vadībā 

un pārraudzībā profesora pieteiktos un LUIS sistēmā apstiprinātos studiju kursos bakalaura vai 

maăistra studiju programmās. Kopumā doktoranda pedagoăiskais darbs sastāda 6 krp. Šis 

jauninājums Ĝauj no studiju kursu beigušajiem sagaidīt ne tikai augstu teorētisko zināšanu līmeni, 

bet arī labu pedagoăisko praksi apakšnozares studiju priekšmetos. Tas palīdz jaunajiem 

speciālistiem, beidzot doktorantūru, būt konkurētspējīgākiem darba tirgū. Atsevišėos gadījumos, 

kad kādu objektīvu iemeslu dēĜ doktorands nevar veikt pedagoăisko praksi vispār vai veikt pilnā 

apjomā, tā doktorantūras padomē var tikt aizstāta ar metodisku vai pedagoăiski organizatorisku 

darbu, vai darbu attiecīgās nozares menedžmenta jomā līdzvērtīgā apjomā.  

 Novitāte ir studiju programmas ietvaros piedāvātie lauka pētījumi . Pēdējie būtiski 

nepieciešami latviešu un cittautu, salīdzinošās folkloristikas, mitoloăijas apakšnozarē 

studējošiem, jo dod iespēju kvalitatīvi un kvantitatīvi papildināt pētījuma (promocijas darba) 

materiālo bāzi ar mūsdienu vākumiem un kas vēl svarīgāk – ar paša vākumiem, Ĝauj izsekot 

pētījuma objekta izmaiĦām diahroniskajā aspektā. ěoti bieži lauka pētījumi tiek veikti sadarbībā 

ar citu valstu augstskolu doktorantiem un mācībspēkiem, kas lauka pētījumos Ĝauj daudzpusīgi 

pārbaudīt iegūtā materiāla kvalitatīvos parametrus. Tā notikuši vairāki lauka pētījumi 

Baltkrievijā, Polijā (pētot baltu un slāvu folkloras un tradicionālās kultūras) mijiedarbību, Kuršu 

kāpās u.c., piedaloties arī krievu, baltkrievu, lietuviešu doktorandiem. Tiek plānoti lauka 

pētījumi gan Latvijas novados, gan ārpus Latvijas, padziĜināti apgūstot gan lauka pētījumu 

metodiku, praksi, gan arī ar nolūku papildināt promocijas darbā iestrādājamo praktisko materiālu 

un sagatavot zinātniskās publikācijas. Pēc lauka pētījumiem tiek rīkoti zinātniski praktiskie 

semināri, konferences, kas Ĝauj izvērtēt, pārbaudīt ekspedīcijās iegūtā materiāla kvalitāti un 

nozīmību teorētiskiem pētījumiem. 

 Filoloăijas doktora studiju plāns  (sk.  SadaĜu Studiju plāns 43. lpp.)  

(sk. 1. pielikumu:  Filoloăijas doktora studiju programmā iekĜauto studiju kursu apraksti.) 

 Iegūstamo kredītpunktu skaits netiek sadalīts pa studiju semestriem, jo doktorantūras 

studijās, salīdzinot ar maăistratūras studijām daudz lielāka nozīme ir lielākam laika patēriĦam, 

piemēram, referātu gatavošanai zinātniskai konferencei vai zinātnisku publikāciju gatavošanai. 

Iepriekš neplānota var būt līdzdalība lauka pētījumā, ja doktoranta promocijas darba vadītājs ir 
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ieguvis finansējumu lauka pētījuma veikšanai. Tāpat iepriekš grūti prognozējama doktoranta 

līdzdalība pedagoăiskajā darbā (asistēšana profesora vadītajos lekciju kursos vai lekciju lasīšana 

profesora pieteiktā lekciju kursā maăistratūras vai bakalaura līmenī), vai to iespējams realizēt 

viena semestra vai visu trīs studiju gadu ietvaros. Nereti tas atkarīgs no promocijas darba 

veiksmīgas/neveiksmīgas virzības, nepieciešamības stažēties citas valsts universitātē vai 

iepazīties ar arhīva vai bibliotēku materiāliem ārzemēs. Kaut arī doktora studijās nodalīta un 

limitēta A un B studiju daĜa, tas nemaina galveno – Filoloăijas doktora studijas ir patstāvīgs, 

radošs un darbietilpīgs process, kura posmi, to garums un samērs ne vienmēr iepriekš 

precīzi definējami un norobežojami. 

 Doktorandiem ir arī iespēja izvēlēties kursus ārpus Latvijas robežām (it īpaši 

doktorandiem, kuru promocijas darbu tēmas saistītas ar cittautu literatūras vēstures apguvi un 

padziĜinātām studijām, cittautu folkloristiku, cittautu teātra vēsturi). Pēc  šo kursu apguves 

Filoloăijas doktorantūras padome, doktorandam iesniedzot attiecīgos studiju kursu  apliecinošus 

dokumentus,  pielīdzina kredītpunktu skaitu atbilstoši programmas prasībām.  

 Doktora studiju laikā jāveic: 

• zinātnes apakšnozares jaunāko pētījumu metožu apgūšanu un pielietošanu praksē;  

• jaunāko informācijas tehnoloăiju, pētījumu plānošanas, datu apstrādes, prezentēšanas 

paĦēmienu apguvi;  

• padziĜinātu zinātnes apakšnozares teorētisko disciplīnu apguvi;  

• lektora, projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšanu, piedaloties bakalaura, 

maăistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā;  

• piedalīšanās ar referātiem starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, 

semināros, skolās;  

• stažēšanās citās universitātēs ar kopējā projekta rezultātu publicēšanu;  

• patstāvīga zinātnisko rezultātu analīze un publikāciju izveidošana, lai iesniegtu 

publicēšanai zinātniskajā periodikā. 

 Apmācība Filoloăijas doktora studiju programmā iespējama divos veidos:  

 a) Pilna laika studijas – ilgst 3 gadus, kurā doktorands ar vai bez iepriekšējas 

pētniecības darba pieredzes studē 52 nedēĜas gadā (40 stundas nedēĜā), no kurām 4 ir 

atvaĜinājuma nedēĜas un 48 darba nedēĜas, kuru laikā doktorands apgūst izvēles teorētiskos 

kursus, iegūst praktiskas iemaĦas un patstāvīgi izstrādā zinātnisku darbu.  

 b) Nepilna laika klātienes studijas – ilgst 4 gadus, kurā doktorands ar vai bez 

iepriekšējas pētniecības darba pieredzes studē 36 nedēĜas gadā (40 stundas nedēĜā), bez īpaša 

laika atvaĜinājumam, strādājot pastāvīgā darbā kādā augstskolā vai pētniecības iestādē, studē 

izvēles teorētiskos kursus, iegūst praktiskas iemaĦas un patstāvīgi izstrādā zinātnisku darbu.   
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 Studijas doktorantūrā var ilgt līdz 5 gadiem. 

 Abu veidu studiju programmās studiju apjoms atbilst 144  kredītpunktiem.  

 

Promocijas darba formas un izstrādes prasības 

Vispārējās prasības promocijas darbiem nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem „Par doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) tiesību deleăēšanu 

augstskolām” (27.12.2005, Nr. 1000), “Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji” (27.12.2005, Nr. 1001) un “Noteikumiem par promocijas padomēm un 

promocijas procesu Latvijas Universitātē” (12.04.2006, Nr. 1/67). Promocijas darba 

noformēšanai iesakām izmantot ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr. 1/180 apstiprināto „Noslēguma 

darbu (bakalaura, maăistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas kārtību”. 

(sk. 7.  pielikumu – Prasības promocijas darbam.) 

 

7. 5.  Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras 

nodrošinājums  

Lēmumu par līdzekĜu apjomu doktora studiju programmai katram finansu gadam pieĦem 

LU Senāts. Pilna laika studijas doktorantūrā tiek finansētas no LU budžeta pirmos 3 gadus, t.i., 

156 nedēĜas. Nepilna laika klātienes studijas doktorantūrā tiek finansētas no fizisko un juridisko 

personu līdzekĜiem. Par privātpersonu līdzekĜiem studējošajiem doktorandiem noteikti studiju 

maksas atvieglojumi, paredzot pilnas studiju maksas vietā līdzdalības maksājumu. 

Studiju maksa doktorantūrā 2007./2008.ak.gadā: 

• pilna laika studijās imatrikulētajiem – Ls 3750 par visu studiju programmu, ja tā tiek 

izpildīta trīs gados, tai skaitā Ls 1250 par pirmo studiju gadu.  

• nepilna laika studijās imatrikulētajiem – Ls 5000 par visu studiju programmu, ja tā 

tiek izpildīta četros gados, tai skaitā Ls 1250 par pirmo studiju gadu.  

Programmas finansēšanā atbalstu sniedz LU un ārpus LU finansētie projekti (LZP, 

VKKF, LKF u.c.), kuru realizācijā iesaistīti mācībspēki, kuri savukārt savos zinātniskajos 

projektos piesaista doktorandus.  

 Doktorandu rīcībā LU Filoloăijas fakultātē un Moderno valodu fakultāšu telpās pieejamas 

četras datorklases. 2005. gadā Filoloăijas un Moderno valodu fakultātē tika atklāta speciāla 

auditorija doktorandu vajadzībām, kurā atrodas 15 datori, videomagnetofons, dokumentu kamera 

u.c. nodarbībām (tai skaitā nodarbībām kino vēsturē un teorijā) nepieciešamais aprīkojums. 

Minētajā telpā notiek lekciju kursi, semināri, prezentācijas, doktorandiem ir iespēja tikties 

individuāli ar darbu vadītājiem.  Literatūrzinātnes nozares apakšnozares Cittautu literatūras 
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vēsture (krievu) doktorandiem lekcijas un semināri notiek Slāvistikas centrā. Savukārt 

folkloristikas nozares doktorandiem nodarbības pārsvarā notiek Letonikas auditorijā. Visas 

minētās auditorijas ir aprīkotas ar moderno informācijas tehnoloăiju novitātēm, videotēku un 

fonotēku.  

 Programmas realizēšanā doktorandi galvenokārt izmanto LU bibliotēku (LUB) (kopējais 

fonds – 1 925 159 vienību), LU Humanitāro zinātĦu bibliotēku un lasītavu (kopējais fonds – 

480 000 vienību). 2002. gada septembrī Visvalža ielā 4a tika atvērta jauna, moderni aprīkota 

Humanitārā lasītava, kurā iespējams iepazīties gan ar jaunāko zinātnisko Latvijas un ārvalstu 

periodiku, gan ar enciklopēdiska rakstura izdevumiem un monogrāfij ām, zinātniskajiem rakstu 

krājumiem filoloăijā un mākslas zinātnē. Filoloăijas fakultātē darbojas arī Filoloăijas fakultātes 

lasītava – pamatos speciāli komplektēta filoloăijas programmu nodrošināšanai. Šajā bibliotēkā 

kopējais fonds ir 10 000 vienību, viena daĜa no kurām ir diasporas akadēmiski izglītoto latviešu, 

kā arī bijušo LU mācībspēku dāvinājumi – raritātes, kas papildina doktorandu iespējas iepazīties 

gan ar iepriekšējo gadsimtu  Latvijas un ārvalstu filologu, mākslas zinātnieku, folkloristu 

pētījumiem, gan arī ar retiem materiālu krājumiem. 

  Atsevišėi specializēti grāmatu krājumi atrodas LU Filoloăijas un Moderno valodu 

fakultāšu katedrās un studiju metodiskos kabinetos.  

 Bibliotēkas tiek regulāri papildinātas: īpaši daudz tiek saĦemts dāvinājumu no dažādiem 

fondiem un ārzemju apgādiem. Diemžēl, vairums no dāvinājumu vienībām ir daiĜliteratūra 

(atskaitot LU Filoloăijas fakultātes lasītavu, kā arī Filoloăijas un Moderno valodu fakultāšu 

katedrās un metodiskajos kabinetos pieejamo īpaši atlasīto specializēto zinātnisko literatūru). 

Taču arī daiĜliteratūra (latviešu oriăināldarbi, kas izdoti gan Latvijā, gan trimdā, tulkojumi uz 

latviešu valodu, daiĜliteratūra angĜu, vācu, krievu u.c. valodās) ir doktorantūras studiju procesam 

nozīmīga apgūstamo grāmatu krātuves daĜa, jo Ĝauj uz vietas iepazīties ar tekstiem, analizēt tos 

zinātniskajos semināros vai patstāvīgi. Pārakreditācijas periodā tika praktizēti doktorandu 

braucieni uz ārzemju bibliotekām un arhīviem. It īpaši minēto iespēju izmantoja 

Literatūrzinātnes nozares apakšnozares Cittautu literatūras vēsture, Cittautu folkloristika, 

Mitoloăija doktorandi (E.SaliĦa, V.RūsiĦš, I.Ratinīka, M.DziĜuma, J.Firsovs, I.Sperga u.c. ), jo 

viĦu studiju specifika prasa padziĜinātu iepazīšanos ar publicētiem vai arhīva avotiem, kas nav 

pieejami Latvijā. 

 Lēmumus par jaunu grāmatu un aprīkojuma iegādi pieĦem pēc mācībspēku ierosinājuma 

atsevišėās LU struktūrvienībās. Par programmai piešėirto līdzekĜu izmantošanu lemj 

doktorantūras padome, saskaĦojot ar attiecīgo fakultāšu dekāniem.  

  LU piekĜuve informācijas resursiem ir laba. LUB pieejamās datu bāzes – kopskaits -22.  

Galvenās no tām :  
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Cambridge Journals Online(CJO), EBSCO Publishing, OVID, Oxford Reference Online, 

 Premium Collection, RUBRICON, Science Direct Springer Link u.c.  

Ir īpaša datu bāze Letonika.  

 Doktorandi studijām praktiski var izmantot visas tās datu bāzes, kas ir LU mājas lapā 

sadaĜā Bibliotēka. Aptaujātie doktorandi apliecina, ka šīs datu bāzes viĦi arī izmanto.  

 Prakse liecina, ka lielākai daĜai doktorandu mājās ir interneta pieslēgums, kas viĦiem 

Ĝauj regulāri izmantot gan LU pieejamās datu bāzes, gan arī daudzas citas datu bāzes, kas 

izmantojamas zinātniska darba tapšanas stadijā (īpaši materiālu apzināšanā).   

 

7. 6. Imatrikul ācijas nosacījumi  

Priekšnoteikumi doktora studijām: Maăistra grāds filoloăijā (Mag.philol.) 

literatūrzinātnes, folkloristikas nozarē vai maăistra grāds mākslas zinātnē (Mag.art.) mākslas 

zinātnes nozarē.  

 Diploma atbilstību neskaidrību gadījumos novērtē Akadēmiskās informācijas aăentūras 

ekspertīze un nosaka LU Filoloăijas fakultātes Dome. IzĦēmuma gadījumos pēc īpaša 

saskaĦojuma ar Doktorantūras studiju padomi un Promocijas padomi pretendents, kuram nav 

augstākās filoloăiskās vai mākslas izglītības, bet ir augstākā izglītība citā specialitātē, var tikt 

pielaists divu īpašu pārbaudījumu kārtošanai (literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas zinātnē un 

izvēlētajā specializācijas priekšmetā), pēc kura rezultātiem eksāmenu komisija sniedz atzinumu 

par iespēju pielaist konkursā uzĦemšanai doktorantūrā. 

UzĦemšana LU Filoloăijas doktorantūras programmā: pretendenti LU doktorantūras 

programmā tiek uzĦemti konkursa kārtībā. Konkursu organizē LU Doktorantūras daĜa vienu reizi 

gadā – augusta vidū - notiek dokumentu pieĦemšana, augusta beigās – septembra sākumā notiek 

uzĦemšanas pārrunas, kuras organizē Filoloăijas doktora studiju programmas padome. Tiek 

izmantoti LU apstiprinātie doktorandu uzĦemšanas kritēriji –  LU 18. 07. 2007. Rīkojums Nr. 

1/164 .  

 ( sk. 11.  pielikumu: UzĦemšanas kritēriji doktora studiju programmās LU 2007./2008. ak.g.) 

 Kritēriju tabulu aizpilda uzĦemšanas komisijas priekšsēdētājs, piedaloties doktorantūras 

padomes locekĜiem. Pēc pretendenta iesniegtajām ziĦām tiek izvērtētas pretendenta publikācijas, 

piedalīšanās konferencēs, iepriekšējas pētnieciskā darba iestrādes, pētnieciskā darba projekts 

u.c.), kā arī mutisko pārrunu rezultāti. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu 

kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzĦemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot 

budžetā.  

 Doktorantūras padomei pretendents iesniedz iecerētā zinātniskā pētījuma projektu, 

publikāciju sarakstu un pārskatu par dalību konferencēs ar referātiem par izvēlēto tēmu. 
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Doktorantūras padome organizē pārrunas diskusijas veidā, kuru laikā tiek izvērtēts 

pretendenta zināšanu līmenis izvēlētajā apakšnozarē. Doktorantūras padome pieĦem lēmumu par 

pretendenta atbilstību. 

Uz nozares doktorantūras padomes priekšlikuma pamata LU Doktorantūras daĜā 

pretendentu imatrikulē LU doktorantūras programmā. Doktorants kopā ar zinātnisko vadītāju, 

Ħemot vērā doktorantūras padomes ieteikumus, izstrādā individuālo studiju un pētniecības 

programmu, kuru apstiprina Filoloăijas doktorantūras padomes priekšsēdētājs  un iesniedz LU 

Doktorantūras daĜā. 

 

7. 7.  Studiju programmas praktiskā realizācija 

 Filoloăijas doktora studijas, kaut arī ietver lekcijas un seminārus noteiktā kredītpunktu 

apjomā, savā būtībā ir individuālas, tāpēc arī individuālais studiju un pētnieciskais darbs ir 

galvenā studiju praktiskā forma. Doktorands kopā ar zinātnisko vadītāju veido individuālo 

programmu, kuru, tāpat kā darba zinātnisko vadītāju, apstiprina nozares doktorantūras padome. 

Reizi gadā notiek doktoranda atestācija – doktorands atskaitās par aizvadītajā gadā paveikto 

doktorantūras padomei. Atskaite un pozitīvs vērtējums ir pamats finansējuma atvēršanai 

nākamajam mācību gadam (budžeta doktorandiem) un studiju turpināšanai doktorandiem, kuru 

studijas tiek apmaksātas no juridisku vai fizisku personu līdzekĜiem. Ja atestācija ir nesekmīga 

divas reizes pēc kārtas, doktorands var tikt atskaitīts no tālākajām studijām ar nozares 

doktorantūras padomes lēmumu. Studiju programmā tiek rīkoti teorētiskie kursi, kuros tiek 

lasītas lekcijas, notiek semināri, kuru galvenais mērėis ir veicināt doktorandu patstāvīgās un 

kritiskās domāšanas attīstību. 

  Programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki vada pētnieciskos projektus, iesaistot tajos 

doktorandus (sk. 5. pielikumu). Promocijas darba vadītāju lielais publikāciju skaits un zinātniskā 

darbība Ĝauj nodot doktorandiem vērtīgu pieredzi zinātnisko datu prezentācijā un publikāciju 

sagatavošanā. Arī aptaujas rāda, ka doktorandi ir Ĝoti apmierināti ar iespēju līdzdarboties 

zinātniskā darba vadītāja vadītajos zinātniskajos projektos, gan asistējot, gan piedāvājot savas 

idejas un risinājumus.  

Regulāri tiek organizētas LU Filoloăijas, Moderno valodu un Sociālo zinātĦu fakultātes 

jauno zinātnieku konferences – pārskata periodā tādas notikušas četras (4). Tās rīko paši 

doktorandi, paši arī referē un atsevišėām tēmām piesaista perspektīvākos maăistrantūras 

programmu studentus, eventuālos doktorandus. Doktorandu rīkotajās konferencēs kā klausītāji 

piedalās arī viĦu zinātnisko darbu vadītāji, kas pēc attiecīgā referāta uzdod jautājumus vai 

komentē referātu, tā pieradinot doktorandu mācīties publiski aizstāvēt izvirzītās hipotēzes vai arī 

publiski apliecināt, ka argumentācija pagaidām nav pietiekoši izstrādāta. 
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Pārakredit ācijas periodā novitāte ir jauno doktorandu - pētnieku  zinātnisko rakstu 

kr ājumu „Platforma” izn ākšana. Pamats šādam izdevumam ir 2002. gada februārī LU 

Filololoăijas fakultātē organizētajā jauno doktorandu 1. zinātniskajā konferencē nolasītie referāti. 

Minētā konference iezīmēja pavērsienu humanitārās nozares attīstībā, jo tas bija pēdējais laiks, 

kad jaunie zinātnieki varēja ienākt zinātnē, lai nepārrautu paaudžu ėēdi, jo Latvijas zinātnieku 

vidējais vecums humanitārajās zinātnēs tajā brīdī bija kritisks. Spilgti sevi apliecinot konferencē, 

pēc tam zinātnisko rakstu krājumu „Platforma” veidošanā, lauka pētījumos un citās kopējās un 

publiskās aktivitātēs jaunie zinātnieki – doktorandi pieteica sevi un kĜuva pamanāmi humanitāro 

zinātĦu telpā. Jauno humanitāro zinātnieku paaudze ir Ĝoti vajadzīga, un par izpratni un 

uzticēšanos tai liecina Latvijas Universitātes, Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Zinātnes padomes 

finansiālais kopieguldījums krājumu „Platforma” izdošanā, lauka pētījumu, doktorandu 

konferenču un citu zinātnisko aktivitāšu atbalstā. Krājumu „Platforma” mērėis – darīt 

pieejamākas jauno zinātnieku idejas plašākai sabiedrībai un kalpot kā jaunu ideju rosinātājam 

humanitārajās zinātnēs, tādējādi kĜūstot par nozīmīgu Latvijas jaunās pētnieku paaudzes 

kultūrvides veidotāju.  

Rakstu krājuma redakcijas kolēăiju veido Latvijas, Zviedrijas, Lietuvas, ASV zinātnieki: prof. 

A.CimdiĦa (Latvija, Rīga), asoc. prof. I. J. KalniĦa (Latvija, Rīga), prof. Domas Kaunas (Lietuva, ViĜĦa), 

prof. J.Kursīte-Pakule (Latvija, Rīga), dr. philol. L.Muižniece ( ASV, Kalamazū), prof. S.Radzobe 

(Latvija, Rīga), prof. B.Sporāne (Latvija, Rīga),  prof. L.Sproăe  ( Latvija, Rīga).   

= 2003. gada maijā nāca klajā pirmais  jauno doktorandu -  pētnieku zinātnisko rakstu 

krājums  „Platforma”.  Krājumā publicēti visu doktorantūras programmā pārstāvēto apakšnozaru 

doktorandu zinātniskie raksti: literatūras studijas – 6 doktorandu raksti, no kuriem 

pārakreditācijas periodā doktora grādu ieguvuši 4; Folkloras studijas – 3 doktorandu raksti, no 

kuriem doktora grādu pārakreditācijas periodā ir ieguvuši 2 doktorandi; Mākslas (teātra un kino) 

studijās – 4 doktorandu raksti, no kuriem pārakreditācijas periodā doktora grādu ieguvuši 2 

doktorandi, un Bibliotēkzinātnes  studijas – 4 doktorandu raksti, no kuriem pārakreditācijas 

periodā doktora grādu ieguvuši 3  doktorandi.  

= 2004. gada maijā nāca klajā otrais  jauno doktorandu -  pētnieku zinātnisko rakstu 

krājums  „Platforma - 2”. Šajā krājumā zinātniskie recenzenti:  dr. art. Ramune Marcinkevičiute 

(Lietuva, ViĜĦa) un dr. Elke Madere (Austrija, Vīne).  Krājumā  publicēti visu apakšnozaru  

doktorandu zinātniskie raksti:  literatūras studijas – 9 doktorandu raksti, no kuriem 

pārakreditācijas periodā doktora grādu ieguvuši 6 doktorandi; Folkloras studijas – 8 doktorandu 

raksti,  Mākslas (teātra un kino) studijās – 4 doktorandu raksti, no kuriem pārakreditācijas 

periodā doktora grādu ieguvusi 1 doktorande,  un Bibliotēkzinātnes  studijas – 2 doktorandu 

raksti.   
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= 2007. gada septembrī nāca klajā trešais  jauno doktorandu -  pētnieku zinātnisko rakstu 

krājums  „Platforma - 3”.   Krājumā  publicēti visu apakšnozaru  doktorandu zinātniskie raksti: 

Latviešu literatūras studijas – 6 doktorandu raksti, no kuriem pārakreditācijas periodā doktora 

grādu ieguvusi 1 doktorande; Cittautu literatūras studijas  - 7 doktorandu raksti, no kuriem 

pārakreditācijas periodā doktora grādu ieguvuši 2 doktorandi; Folkloras studijas – 5 doktorandu 

raksti un Bibliotēkzinātnes  studijas – 4 doktorandu raksti, no kuriem pārakreditācijas periodā 

doktora grādu ieguvusi 1 doktorande.  

(sk. 13. pielikumu: Doktorandu rakstu krājumu “Platforma” titullapas  un satura rādītāji. 

Doktorandu konferenču programmas. ) 

Doktorandi regulāri publicē savus rakstus gan LU FF, gan LU Literatūras, folkloras un 

mākslas  institūta zinātnisko rakstu krājumos. Jaunākais nopietns zinātnisks apcerējums ir 

L.Silovas sastādītais  krājums  “Latviešu literatūra 2000 – 2006”:  Rīga, Valters un Rapa, 2007., 

276 lpp. Ievietoto rakstu autori  ir L.Silova, doktorandi K.VērdiĦš, M.Salējs, I.DubiĦa –Āva, R. 

Ceplis, L.Ulberte.  Grāmata realizēta   Valsts pētījumu programmas Letonika ietvaros ar VKKF 

līdzfinansējumu.  

 Otra novitāte ir iespēja doktorandiem, kuru zinātniskā darba specifika prasa lauka 

pētījumus (folkloristika, mitoloăija), piedalīties zinātniskajās ekspedīcijās, kuras organizē un 

vada prof. J.Kursīte-Pakule. Aktīva ekspedīciju darbība sākās 2003./ 2004. ak. gadā: lauka 

pētījumi Kurzemē, Latgalē, Kuršu kāpās Lietuvā (vairākkārt). Īpaši jāatzīmē 2004. un 2006. gadā 

rīkotās ekspedīcija uz Sibīriju Novosibirskas apgabala Vengerovas rajona Timofejevkas ciemu, 

lai apzinātu XIX gs. beigās no Latgales uz Sibīriju izbraukušo latgaliešu pēdas. Izpētes mērėis 

bija foto, audio un video formātā fiksēt iedzīvotāju dzīvesstāstus, izzināt, ko no latgaliešu 

mentalitātes, valodas, tradicionālās kultūras, reliăiskās pārliecības viĦi ir saglabājuši. Lauka 

pētījumu maršrutos ir starptautiskas ekspedīcijas uz Baltkrieviju (Brestas, GrodĦas, Minskas, 

GomeĜas, MogiĜevas, Vitebskas apg.), KaĜiĦingradas apgabalu, tradicionālās kultūras 

ekspedīcijas uz Zviedriju pie trimdas kurseniekiem u.c. Ekspedīcijās lauka pētījumos iegūtie 

materiāli tiek izmantoti zinātniskajās konferencēs, tiek veidoti doktorandu priekšlasījumi Rīgas 

Latviešu biedrības komisijās, Dabas retumu krātuvē (vad. G.EniĦš) u.c. Veidojot 

priekšlasījumus, tiek iekārtotas izstādes, kurās eksponēti ekspedīcijās iegūtie materiāli. Tiek 

veidotas arī LTV pārraides. 

Doktorandi pastāvīgi tiek iesaistīti studiju procesā: bakalaura un maăistru studiju 

programmās viĦi tiek aicināti sagatavot kādu tēmu un to nolasīt attiecīgā studiju kursā lekcijās 

vai semināros, asistēt profesoram semināros un lekcijās, sagatavot mācību metodiskos materiālus 

u.c. Doktorandiem tiek piedāvāts nolasīt lekcijas 2 krp. apjomā (8 lekcijas) profesora docētā 

vienā bakalaura vai maăistra programmas lekciju kursā, vai pa daĜai vairākos lekciju kursos        
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3 mācību gadu laikā. Doktorandu iesaiste notiek arī semestra darbu un bakalaura darbu 

recenzēšanā. Doktorandi strādā par lektoriem un zinātniskajiem asistentiem LU struktūrvienībās.  

 

7. 8. Vērt ēšanas sistēma 

Doktorands veic studiju individuālo realizācijas plānu visam studiju laikam. Studiju 

apakšprogrammas apguvi kontrolē darba zinātniskais vadītājs un Filoloăijas doktora studiju 

padome. Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorands reizi gadā atskaitās doktora 

studiju padomē, kur tiek pieĦemts lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju 

programmai. Atskaite un tās pozitīvs vērtējums ir pamats studiju turpināšanai. Galīgo lēmumu 

par studiju atbilstību apakšprogrammas prasībām un rezultātu kvalitāti pieĦem apakšnozares 

(nozares) vadītājs, vajadzības gadījumā pieaicinot nepieciešamos ekspertus. Doktorantūrai 

beidzoties,  ir jābūt sekmīgi nokārtotiem doktorantūras eksāmeniem – svešvalodā un zinātnes 

apakšnozarē. Eksaminēšanas komisiju veido 5 – 7 doktorantūras padomes locekĜi un nozares 

speciālisti. Eksāmena laikā doktorands atbild uz trim jautājumiem. Pirmais jautājums ir 

literatūrzinātnes teorijas jautājums. Otrais ir jautājums promocijas darbā izvēlētās zinātniskās 

tēmas ietvaros. Jautājumu klāstu izstrādā zinātniskais darba vadītājs, konsultējoties ar 

apakšnozares vadītāju un promocijas padomi. Eksāmenā doktorandam jāparāda profesionālas 

zināšanas, jaunākās zinātniskās literatūras pārzināšana un spēja kritiski-analītiski vērtēt citu 

zinātnieku sniegumu minētajā apakšnozarē. Treškārt doktorandam angĜu/ vācu/ franču valodā (ja 

vēlas saĦemt atzīmi par svešvalodas sekmīgu apguvi) jāsagatavo stāstījums par savu zinātnisko 

pētījumu, jāmāk izvēlētajā svešvalodā diskutēt un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Zināšanas 

tiek vērtētas pēc 10 punktu sistēmas. Par gala rezultātu vienojas eksaminēšanas komisija  

(sk. 8. pielikumu: promocijas eksāmena programma). Beidzot doktorantūru,  ir jābūt uzrakstītām 

(publicētām vai pieĦemtām publicēšanai) trim zinātniskajām publikācijām LZP apstiprinātajos 

recenzējamos izdevumos. Attiecīgās zinātĦu apakšnozares profesora organizētā seminārā vai 

doktora studiju padomē tiek izvērtēti un apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko 

tiek pieĦemts lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu. 

Galvenā vērtēšanas metode teorētisko lekciju kursos ir pārbaudījums testa formā. 

Kvalitatīvais rādītājs - atzīme. Vērtēšanā pamatos Ħem vērā doktoranda darbu semestra laikā 

(rezultatīva piedalīšanās semināros, referātu sagatavošana un lasīšana, patstāvīgais darbs un tā 

analīze auditorijā, kontroldarbi). Novitāte pārakreditācijas periodā: asoc. prof. I.KalniĦa lekciju 

kursā Latviešu literatūra un totalitārisms uzdeva doktorandiem sagatavot ziĦojumu par noteiktu 

tēmu. Šo ziĦojumu doktorandi e-formā nosūtīja asoc. profesorei un katram doktorandam. 

Rezultātā auditorijā, analizējot veikumu, katram doktorandam bija iespēja  aktīvi un objektīvi 

vērtēt citam  cita ziĦojuma kvalitāti. 
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7. 9.  Studējošie 

7.9.1. Studējošo skaits 

 

Studējošo skaits 
pa studiju 

gadiem 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatrikul ēto 

studentu 
skaits 

1. 2. 3. 4. 

Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikul ēto 

skaits  
(Atbi-
rums) 

2001 7 7 11 5 4 27 10 8 2 

2002 13 13 9 12 6 40 12 15 4 

2003 12 12 12 8 7 39 13 8 3 

2004 11 11 13 12 7 43 12 13 3 

2005 15 15 12 11 5 43 14 9 1 

2006 12 12 18 13 3 46 13 5 3 

2007 6 6 19 16 3 44 11 9 3 

 

Pārsvarā studiju programmā  studē doktorandi, kuri   LU ir pabeiguši  Filoloăijas  un 

Moderno valodu  fakultātes maăistratūras studiju programmas. Vislielākais studējošo skaits (kas 

saistīts arī ar vismazāko atbirumu) ir tieši  literatūrzinātnes nozarē un folkloras  nozarē.  Pozitīvs 

ir fakts, ka pēdējos divos gados ir palielinājies studējošo skaits kino teorijas un kino vēstures 

apakšnozarē (2 doktorandi).  Pārakreditācijas periodā aizstāvēts 31 promocijas darbs; iesniegti 

un pieĦemti promocijas padomē izskatīšanai  un līdz akreditācijas perioda beigām tiks aizstāvēti 

5 promocijas darbi;  sagatavoti iesniegšanai  promocijas padomē – 2 promocijas darbi. Doktora 

darba izstrādes stadijā ir 12  promocijas darbi.  

(sk. 12. pielikumu:  Aizstāvētie un izstrādes stadijā esošie  promocijas  darbi, kā arī   LU mājas 

lapā sadaĜā Bibliotēka – LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju datu bāze.) 

 

7.9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze 

 ( sk. 4.  pielikumu: Studējošo un  absolventu aptaujas anketas  paraugs  un analīze).  

(Darba devēju aptaujas anketas un vērtējumu sk. 10. pielikumu: Atsauksmes par Filoloăijas 

doktora studiju programmu). 

 Doktorandiem  tika izdalītas 45 anketas un saĦemtas  25 atbildes. No šobrīd studējošiem 

doktorandiem vairāk ir sievietes, kaut gan, protams, te var runāt tikai par tendenci, jo 

reprezentatīvam rezultātam būtu nepieciešams lielāks aptaujāto skaits. Jebkurā gadījumā 

tendence norāda, ka iesīkstējies stereotips par filoloăiju kā „sieviešu zinātni”, ir pārskatāms, jo 
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doktorandu vīriešu un sieviešu īpatsvaram ir tendence būt līdzīgam. Vidējais studējošo vecums ir 

30 gadi. 

Aptauju rezultātā ir iegūta šāda informācija:  88% aptaujāto doktorandu (četru vērtējumu 

skalā – Ĝoti labi, labi, apmierinoši un neapmierinoši) doktora studiju programmu novērtēja ar 

labi, 6% ar vērtējumu Ĝoti labi un 6% ar vērtējumu apmierinoši. Uz jautājumu, kas īpaši 

apmierina doktora studiju programmā, visvairāk studējoši min relatīvi brīvu savu darba laika 

organizāciju un patstāvīgā darba iespējas. Tā kā doktorantūrā studē augsti kvalificēti speciālisti, 

var secināt, ka viĦu noslogošana ar lielu studiju kursu skaitu nebūtu vēlama. Kā nākamais 

pozitīvais moments tiek minēta vadītāja attieksme. 65% aptaujāto novērtē vadītāja zinātnisko 

kvalitāti un sadarbību ar vērtējumu Ĝoti labi, 29% ar labi un tikai 6% ar apmierinoši. Tiek pozitīvi 

novērtētas arī doktora studiju padomes rīkotās atskaites, kas regulāri liek izvērtēt padarīto un 

saĦemt gan aizrādījumus, gan ieteikumus turpmākajam darbam. Pozitīvi tiek novērtētas atbilstoši 

augstās prasības zinātniskā grāda iegūšanai.  

 Kā negatīvais studiju programmā tiek minēts nepietiekams finansējums.  

 Absolventu aptaujas rezultātā tika noskaidrots, ka augstu tiek novērtēts promocijas 

darba vadītāju ieguldījums – 10 baĜĜu sistēmā novērtējums svārstījās no 10 - 8. Visi aptaujātie 

atzīst, ka doktorantūras laikā iegūtās iemaĦas un zināšanas tiek praktiski pielietotas turpmākajā 

darbā. Visi aptaujātie arī atzīst, ka iegūtais doktora grāds Ĝauj veiksmīgi konkurēt darba tirgū un 

75% gadījumu ir veicinājis akadēmisko karjeru. Visi aptaujātie absolventi turpina doktorantūras 

laikā iesāktos pētījumus. Uz jautājumu – „Vai kopumā esat apmierināts ar studiju kvalitāti?”, 

atbilžu variantu pilnībā apmierināts ir izvēlējušies 36%, daĜēji apmierināts 64%, bet 

neapmierināts 0% aptaujāto.  

Apkopojot atbildes, iegūtas šādas atziĦas: 

  -  tas, ka vadošie republikas laikraksti un žurnāli pieprasa recenzentus tieši no Filoloăijas 

doktora studiju programmas doktorandiem, jau liecina par viĦu teorētisko sagatavotību un 

praktisko spēju brieduma pakāpi (R.Ceplis, K.VērdiĦš, A.Gaigala, E.Eglāja-Kristsone, 

I.Ratinīka, I.DubiĦa–Āva, S.Ratniece, M.Salējs, B.Stroda-Simsone, L.Burda, M.Gulbe, 

I.Vilk ārse, I.KĜaviĦa, E.Mamaja, E.Sniedze, D.Rietuma, S.Laime, A.Lielbārdis u.c.)  

(sk. 10. pielikumā: Valsts Kultūrkapitāla fonda, žurnāla „Karogs” galvenās redaktores 

I.Kolmanes, SIA laikraksta Diena Kultūras Dienas redaktores M.MisiĦas, laikraksta Latvijas 

Avīze galvenās  redaktores  L.Rasas atsauksmes.) 

 -   doktorandi tiek uzaicināti par ekspertiem dažādos ar literatūru, folkloru, teātri, kino 

saistītos pasākumos (balvu piešėiršanas komisijās, Dzejas dienu pasākumos, SpēlmaĦu nakts 

žūrijas komisijas darbā u.c.).  
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7.9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

  Doktorandu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek tikšanās veidā ar programmas 

padomi un mācībspēkiem, kā arī piedāvājot doktorandiem lekciju ciklu tematus: tiek piedāvāti 

vairāku mācībspēku sagatavotie temati un, anketējot doktorandus, izkristalizējas tie lekciju kursi 

un tā lekciju tematika, kas primāri interesē doktorandus. Turklāt doktorandu pašiniciatīvas ceĜā 

radās ierosinājums doktorandiem pašiem veidot savus seminārus, kuros tiek prezentētas 

promocijas darba daĜas. Uz šiem semināriem tiek aicināts viss akadēmiskais personāls.  

 

7. 10.  Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

7.10.1. Akadēmiskā personāla sastāvs 

  Akadēmiskā personāla sastāvu veido 11 profesori/ 5 asociētie profesori / 2 docenti 

(docenti – promocijas darbu vadītāji), 2 vadošie pētnieki.   

 Programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ir augsti kvalificēti speciālisti savās zinātĦu 

nozarēs un apakšnozarēs, darbojas par zinātĦu ekspertiem vai nu LZP vai citās ekspertu 

komisijās, vada/ piedalās  LZP, LU, starptautiskos un Latvijas mēroga pētnieciskos projektus vai 

programmās. 

(sk. 2. pielikumu : Studiju programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls.) 

(sk. 3. pielikumu : Akadēmiskā personāla CV. ) 

 

7.10.2. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie 

virzieni un to rezultāti, projektu vad ība  

(sk. 6. pielikumu: Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas.)  

(sk. 5. pielikumu:  Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskos projektos, LZP, LU un citu 

institūciju finansētajos projektos.) 

 Programmas realizācijā iesaistīto  mācībspēku  pētnieciskie virzieni: 

 -  Literat ūrzinātne un tās apakšnozares : literatūras teorija, latviešu literatūras vēsture, 

salīdzināmā literatūrzinātne,  cittautu literatūras vēsture. Vadošie pētnieki: prof. A.CimdiĦa, 

prof. L.Sproăe, prof. S.Ankrava, prof. B.Kalnačs, prof. J.KastiĦš, prof. M.Grudule, prof. 

I.Rūmniece, prof. R.Briedis.   

 - Folkloristikas nozarē un tās apakšnozarēs: latviešu folkloristika, salīdzināmā 

folkloristika, mitoloăija, cittautu folkloristika. Vadošie pētnieki: prof. J.Kursīte- Pakule, asoc. 

prof. I.KalniĦa, dr. philol. D.Bula, asoc. prof. V.Muktupāvels.  

 Mākslas nozarē un tās apakšnozarēs: teātra un kino vēsture un teorija, 

etnomuzikoloăija. Vadošie pētnieki: prof. S.Radzobe, prof. V.Hausmanis, prof. B.Kalnačs, dr. 

art. G.ZeltiĦa, asoc. prof. V.Muktupāvels, asoc. prof. V.Freibergs, doc. L.Ulberte. 
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 Filoloăijas doktorantūras programmas personāla augsto kvalifikāciju labi raksturo 

publicētās monogrāfijas – pārakreditācijas periodā lielākajai daĜai profesoru  ir iznākušas 

grāmatas – monogrāfijas, vārdnīcas, zinātniski kopkrājumi u.c. Piemēram, prof. J.Kursītei-

Pakulei  – 3 grāmatas, prof. A.CimdiĦai – 3, prof. S.Radzobei – 3; prof. V.Hausmanim – 3, prof. 

B.Kalnačam – 2, prof. J.KastiĦam - 2; prof. R.Briedim – 2, prof. S.Ankravai – 1, utt.   

 Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls nodrošina arī vairāku 

zinātnisku periodisku izdevumu iznākšanu - „Letonica”, „Acta Baltica”, „Feministica Lettica”, 

„Valoda un literatūra kultūras apritē”, „Aktu ālas problēmas latviešu literatūrzinātnē”, 

„Kursenieki mainīgajā pasaulē”,  „Kult ūra un vara. Raksti par valodu, literatūru, tradicionālo 

kultūru”, kā arī darbojas dažādu zinātnisku izdevumu redkolēăijās. Piemēram, vairums no 

profesoriem ir  LU Rakstu sērijas  „Literatūra, folklora, māksla” redkolēăijas locekĜi. 

Akadēmiskais personāls publicē zinātniskos rakstus LU Literatūras, folkloras un mākslas 

institūta ikgadējos dažādām tēmām veltītos zinātnisko materiālu krājumos. Literatūrzinātnes, 

folkloras un mākslas nozares profesori ir redkolēăijas locekĜi ārvalstu zinātniskajos izdevumos.  

 Visi mācībspēki vada vai ir iesaistīti Latvijā reăistrētos zinātniskos projektos  

(sk. 5. pielikumu:  Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskos projektos, LZP, LU un citu 

institūciju finansētajos projektos). 

Projekti reăistrēti LZP, VKKF, LKF, LU un citās institūcijās. Kopš 2005. gada jūlija 

Filoloăijas doktora studiju programmu padomes locekĜi, darbu zinātniskie vadītāji un doktorandi 

ir iesaistījušies Valsts pētījumu programmas Letonika apakšprogrammās „Letonika: pētījumi par 

vēsturi, valodu un kultūru” un „Kultūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un 

folklorā” (projekta vad. prof. A.CimdiĦa). 

 2005. gada 24. – 25. oktobrī notika LETONIKAS  1. KONGRESS, kurā kongresa 

organizatores bija prof. A.CimdiĦa un prof. J.Kursīte-Pakule. Kongresā  līdzās pieredzējušiem 

letonistiem savus referātus lasīja  arī doktorandi. ViĦi bija iesaistīti arī kongresa organizatoriskajā 

nodrošinājumā. 

2007. gada 30. – 31. oktobrī notika  LETONIKAS  2. KONGRESS,   kongresa 

organizācijas  komitejā darbojās prof. A.CimdiĦa, dr. philol. D.Bula, prof. V.Hausmanis, prof. B. 

Kalnačs, dr. art. G.ZeltiĦa. Kongress notika Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Filoloăijas doktora 

studiju programmas  akadēmiskais personāls  vadīja sekcijas, lasīja referātus.  Īpaši būtiskas 

sekcijas bija Zentai MauriĦai - 110; Teātra māksla; Baltiskais- nebaltiskais, kurās referātus 

lasīja ne tikai  akadēmiskais personāls, bet arī ievērojams  skaits doktorandu.  

(Plašāku informāciju sk. interneta adresē http://www.letonikasprogramma.lv un  

14. pielikumu: Valsts pētījumu  programmas LETONIKA materiāli.) 
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Doktorandi piedalās docētāju pētnieciskajos projektos. Teātra teorijas un vēstures 

doktorandi darbojas apjomīgā projektā ( zin. vad. prof. S.Radzobe) „20. gadsimta režija Latvijā 

un pasaulē”. 2002.gada janvārī iznāca apjomīgā pētījuma 1. sējums, kas tika novērt ēts ar 

Latvijas Kult ūras ministrijas pr ēmiju un laikraksta “Diena” Gada balvu ( 2003). 2. sējums 

„Teātra režija Baltij ā” iznāca 2006. gadā. Sējumā atrodamas akadēmiskā personāla un 

doktorandu publikācijas. Projekta vadītajai prof. S.Radzobei 2007. gadā par grāmatu 

„Teātra režija Baltij ā” piešėirta Baltijas Asamblejas  balva. Pašlaik  rit darbs pie 3. sējuma 

sagatavošanas.  

Profesore J.Kursīte–Pakule vada LZP pētniecisko programmu „Latvijas novadi: 

humanitārā un sociālā dimensija”, LZP projektu „Baltu mitoloăija”, LU zinātnisko projektu 

„Rietumbalti kultūru krustcelēs”, kurā līdzdarbojas folkloras un literatūrzinātnes doktorandi. 

Līdzdarbojoties doktorandiem iznākuši zinātnisko rakstu krājumi „Kursenieki mainīgajā 

pasaulē” (atb.red. J.Kursīte-Pakule, LU akadēmiskais apgāds), „Kultūra un vara. Raksti par 

valodu, literatūru, tradicionālo kultūru” (atb.red. J.Kursīte-Pakule, LU Akadēmiskais apgāds, 

2007). 

Programmā iesaistītie mācībspēki piedalās kā eksperti LZP programmu un projektu 

izvērtēšanā, promocijas un profesoru padomēs, ir eksperti vai vada sekcijas Valsts Kultūrkapitāla 

fondā. Prof. S.Radzobe ir visu ar teātra mākslu Latvijā saistīto organizāciju dažādu komisiju 

priekšsēdētāja vai locekle. Prof. J.Kursīte- Pakule ir zinātnisko žurnālu Acta Baltica (Lietuva), 

Acta Balto-slavica (Polija), Humanities and Social Sciences (Latvija), Letonica (Latvija), Studia 

Mythologica Slavica (Slovēnija), Igaunijas Elektroniskā Folkloras žurnāla, LU Zinātnisko 

Rakstu redkolēăijas locekle; Valsts Valodas komisijas locekle; Valsts ilgtermiĦa 

mērėprogrammas “Lībieši Latvijā” vadības padomes locekle: Latvijas – Lietuvas Kultūras 

Foruma organizācijas padomes locekle. Prof. A.CimdiĦa ir viena no sastādītājām un galvenā 

redaktore rakstu krājumam „Power and Culture: Identity, Ideology, Representation”/Universita 

di Pisa 2007/, prof. S.Ankrava iekĜauta darba grupā Dienviddānijas Universitātē pie jaunas 

enciklopēdijas veidošanas par pirmskristietības reliăijām Eiropā. Prof. J.KastiĦš ir KatoĜu 

akadēmiskā ārzemju dienesta ( KAAD) eksperts.  

Akadēmiskais personāls darbojas gan zinātnisku (Lavijas mēroga un starptautisku) 

konferenču organizēšanā (piesaistot palīgos attiecīgās zinātĦu apakšnozares doktorantus), gan arī 

piedalās vidēji 7 – 9 zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs. Nozīmīgākās konferences, 

kongresi, simpoziji pārskata periodā - Letonikas kongresi (kopskaitā 2), LU akadēmiskās 

ikgadējās konferences, kā arī katrā apakšnozarē aktuālām teorētiskām vai praktiskām problēmām 

un jaunumiem veltītas konferences. 
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7.10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 

  Personāla atjaunošanas politika nav īpašs doktora studiju programmas uzdevums. Taču 

tas ir ieprogrammēts pašā doktorantūras studiju programmas uzstādījumā, proti, vairums 

doktorandu strādā LU par lektoriem, iegūstot doktora grādu, tiek ievēlēti par docentiem 

(E.SaliĦa, I.Gusāns, L.Ulberte u.c.).  Doktorantūrā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

pārsvarā strādā LU pamatdarbā.  

   7.10.4.  Studiju   kvalitātes nodrošināšanas   mehānisms 

  Kvalitātes  nodrošināšana ietver vairāku ilglaicīgu un aktuālu  pasākumu  kompleksu. 

Pamatā mehānisms ir izveidots universitātē un darbojas attiecībā uz visām programmām. Studiju 

procesa kvalitātes nodrošinājums, pirmkārt, ietver darbības, kas attiecas uz akadēmiskā personāla 

kvalifikācijas paaugstināšanu. Tās ir : atklātu konkursu organizēšanu uz akadēmiskā personāla 

brīvajām štata vietām, personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un iesaisti pētniecībā un 

projektos.  Otrkārt, kvalitātes nodrošinājumam tiek izmantoti tādi instrumenti kā sekošana 

studējošo sniegumam, snieguma apspriešana un analīze,  akadēmiskā personāla personisks 

kontakts ar studējošo. Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir neatkarīga studējošo 

viedokĜa uzklausīšana gan tikšanās laikā, konsultējot doktorandus, gan promocijas darba 

izstrādes gaitā. Doktorandu aptaujas  ir samērā vienkāršs  veids informācijas ieguvei, ko var 

izmantot  kvalitātes analīzei un nepieciešamo izmaiĦu sagatavošanai. Aptauju anketu atbildes ir 

apkopotas un analizētas. Arī darba devēju un studiju programmas absolventu  viedoklis ir būtisks 

studiju gaitas vērtēšanai. 

 Kvalitātes kultūras attīstību  sekmē akadēmiskā personāla diskusijas par programmas 

pilnveidošanu  Filoloăijas studiju programmu padomē un fakultātes Domes sēdēs. Nozīmīgu 

ieguldījumu kvalitātes kultūras  attīstībā sniedz ikgadējā pašnovērtējuma ziĦojuma sagatavošana, 

kas Ĝauj  uz programmu skatīties objektīvi un strukturēti, kas savukārt ir   noderīgi gan 

programmas vadībai, gan arī doktorandiem.  

 

7. 11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 

Filoloăijas doktora studiju programmas vispārējo tehnisko nodrošinājumu veic 

programmas sekretāre. 

Amata  nosaukums Skaits Uzdevumi 

Filoloăijas doktora  studiju 
programmas  sekretāre 

1 1) pēc FDSP  direktora norādījuma organizēt doktora 
studiju programmas sēdes,  tās protokolēt,  rakstīt 
izrakstus  no sēžu protokoliem; 

2) pēc FDSP  direktora norādījuma organizēt 
akadēmiskā personāla lekcijas doktorandiem; 

3) organizatoriskais darbs saistībā ar vieslektoru  
uzĦemšanu un klausītāju nodrošināšanu;  
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4) sastādīt promocijas eksāmenu  pretendentu 
sarakstus, saskaĦot eksāmena laiku, vietu. Kārtot 
eksāmenu dokumentāciju; 

5) veidot ikgadējo  doktorantūras uzĦemšanas 
pretendentu  sarakstu, saskaĦā ar FDSP direktori   
noteikt uzĦemšanas datumu, vietu, laiku. Kārtot  
dokumentāciju.  

 

7.12. Struktūrvienību  (katedru, nodaĜu, institūtu u.c.) uzskaitījums, to 

uzdevumi konkrētās programmas īstenošanā 

Filoloăijas doktora studiju programmas  nodrošinājumu veic LU Filoloăijas, Moderno 

valodu fakultātes, LU aăentūras -  Literatūras,  folkloras un mākslas  institūta, Latvijas Kultūras 

akadēmijas  akadēmiskais personāls.  

 
Struktūrvienība  Personālijas (prof./ asoc. 

prof./ doc.) 
Uzdevumi 

1) LU Filoloăijas 
fakultāte- Latviešu 
literatūras katedra 
 
 
 
 
2) LU Filoloăijas fakultāte 
– Slavistikas nodaĜa  
 
 
3) LU Filoloăijas fakultāte 
– Klasiskās filoloăijas 
katedra 
 
4) LU Moderno valodu 
fakultāte – Literatūras un 
kultūras nodaĜa 

 
 
 

5) LU Moderno valodu 
fakultāte – Ăermānistikas 
nodaĜa 
 
6) LU  aăentūra – 
zinātniskais institūts 
Literatūras, folkloras un 
mākslas 
 
 
 
 

J.Kursīte-Pakule, 
A.CimdiĦa, S.Radzobe, 
M.Grudule, I.KalniĦa, 
V.Muktupāvels, D.Lūse, 
L.Ulberte 
 
 
L.Sproăe 
 
 
 
I.Rūmniece, V.Paparinska 
 
 
 
S.Ankrava, V.Freibergs, 
E.OšiĦš 
 
 
 
 
J.KastiĦš 
 
 
 
B.Kalnačs – institūta 
direktors,  V.Hausmanis- 
vadošais pēnieks,  D.Bula- 
Folkloras krātuves 
vadītāja,  G.ZeltiĦa – 
Teātra, mūzikas un kino 
mākslas nodaĜas vadītāja  
 

Visiem promocijas darbu vadīšana 
un recenzēšana, lekciju kursu 
docēšana doktorandiem (izĦemot 
asoc. prof. D.Lūse, doc. L.Ulberte), 
darbs DSPP padomē – J.Kursīte-
Pakule, A.CimdiĦa, S.Radzobe, 
I.KalniĦa.  
promocijas darbu vadīšana un 
recenzēšana, lekciju kursu 
docēšana, darbs DSPP padomē 
 
promocijas darbu vadīšana un 
recenzēšana, lekciju kursu docēšana 
 
 
Visiem promocijas darbu vadīšana 
un recenzēšana, lekciju kursu 
docēšana doktorandiem (izĦemot 
E.OšiĦš), darbs DSPP padomē – 
S.Ankrava 
 
promocijas darbu vadīšana un 
recenzēšana, lekciju kursu docēšana 
doktorandiem 
 
promocijas darbu vadīšana un 
recenzēšana, lekciju kursu docēšana 
doktorandiem, darbs DSPP – 
B.Kalnačs 
 
 
 
 



 36

7) Latvijas Kultūras 
akadēmija – Kultūras 
teorijas un vēstures 
katedra 

R.Briedis promocijas darbu vadīšana un 
recenzēšana 

 

 

7. 13. Ārējie sakari 

7.13.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 Saites ar darba devējiem ir regulāras, jo vairāki darba devēji (LU fakultāšu, LU 

Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Rēzeknes 

augstskolas) pārstāvji tiek iesaistīti programmas realizēšanā. Sadarbība ar darba devējiem 

izpaužas arī konferenču un zinātnisku semināru organizēšanā, rakstu krājumu izdošanā, kā arī 

vasaras zinātniskās ekspedīcijās. Docētāji piedalās Latvijas valsts dažādu komisiju darbā (piem., 

prof. J.Kursīte- Pakule - Valsts valodas komisijā, prof. A.CimdiĦa un prof. B.Kalnačs - 

Kultūrkapitāla fonda Literatūras padomē, prof. S.Radzobe vairākās Latvijas teātra institūcijās un 

padomēs, asoc.prof. V.Muktupāvels - Latvijas autortiesību apvienībā AKKA, Starptautiskajā 

tradicionālās mūzikas komisijā, Eiropas etnomuzikoloăijas asociācijā). Docētāju līdzdalība 

dažādu komisiju darbā dod iespēju prognozēt potenciālo darba tirgu. 

(sk. 10. pielikumu:  Atsauksmes par Filoloăijas doktora studiju programmu. Aptaujas anketas 

par studiju programmas absolventu sagatavotību.  Atsauksmes snieguši: 

1. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts; 

2. Liepājas Pedagoăijas akadēmija; 

3. Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūts; 

4. Valsts Kultūrkapitāla fonds; 

5. Žurnāla „Karogs” galvenā redaktore I.Kolmane; 

6. SIA laikraksta Diena Kultūras Dienas redaktore M.MisiĦa; 

7. Laikraksta Latvijas Avīze galvenā redaktore L.Rasa.) 

 

7.13.2. Sadarbība / partnerība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalsīs 

 LU Filoloăijas doktorantūras studiju programmā studē 2 Liepājas Pedagoăijas 

akadēmijas doktorantes. Ārējā sadarbība programmas realizācijā tiek veikta Latvijā ar minēto 

Liepājas Pedagoăijas akadēmiju (konferenču organizēšana), Daugavpils Universitāti, Rēzeknes 

augstskolas Humanitāro fakultāti.  

 Atskaites periodā sadarbība notikusi ar: Vītauta Dižā Universitāti KauĦā, ViĜĦas 

Universitāti, Klaipēdas Universitāti, Oslo Universitāti, Helsinku Universitāti, Helsinku Sibēliusa 

akadēmiju, Stokholmas Universitāti, Sanktpēterburgas Universitāti, KaĜiĦingradas Universitāti, 

Novosibirskas Universitāti, Tartu Universitāti, Tallinas Universitāti, Tbilisi Universitāti, 
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Literatūras centru Tallinā, Literatūras un Folkloras institūtu ViĜĦā, Minsteres Universitāti, 

Greifsvaldes Universitāti, Maincas Universitāti, KārĜa Universitāti Prāgā, Pizas universitāti, 

Turīnas Universitāti, Sanderlendas Universitāti, Glazgovas Universitāti, Ėelnes Universitāti, 

Izmiras Universitāti, SeviĜas Universitāti, Johana Volfganga Gētes Universitāti Frankfurtē pie 

Mainas, Lugviga Maksimiliāna Universitāti Minhenē. 

 Pārskata periodā iegūti jauni sadarbības partneri PoznaĦas Universitātē (Polija), GrodĦas 

un Vitebskas universitātē (Baltkrievija), kā arī paplašināta sadarbība ar Klaipēdas Universitāti, 

veicot zinātniskās ekspedīcijas un zinātniskās publikācijas. Līdzdarbojoties doktorandiem, tika 

veidoti LTV raidījumi „Valodo novados”, kas aptver plašu tradicionālās kultūras un valodas 

nozīmju spektru. Kopā ar Vitebskas Universitātes mācībspēkiem un asistentiem tika veiktas 2 

ekspedīcijas, apzinot 19. gs. beigās no Latvijas pagastiem izceĜojušo latviešu ciemu Vitebskas 

apgabalā pēctečus, tika vākta mutvārdu vēsture.  

 

7.13.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis 

zinātnisko vai  pētniecisko darbu ārvalstīs. 

 Programmā iesaistītie mācībspēki regulāri viesojušies citu valstu augstskolās gan kā 

lektori, gan kā pētnieki. Atskaites periodā prof. L.Sproăe lasījusi 12 lekcijas Tallinas 

Pedagoăiskajā universitātē, Sankt-Pēterburgas Krievu literatūras institūtā - 7 lekcijas, Somijā 

Tamperes universitātē 2 lekcijas, Vācijā 2 mēnešus Marburgas universitātē un Hamburgas 

universitātē lasījusi lekcijas un vadījusi semināra nodarbības. Prof. S.Ankrava no 2003. gada 

janvāra līdz jūnijām kā stipendiāte atradās ASV un lasīja lekcijas dažādās ASV universitātēs: 

Stenfordas (1), Harvardas (2), Kolumbusas (1), Arizonas (1), 2007. gada decembrī lekcijas 

Limerikas Universitātē par tēmu „Ireland and Latvia: Cultural contacts”. Prof. J.Kursīte-Pakule 

nolasījusi 16 lekcijas Tallinas universitātē, vairākas lekcijas Tartu universitātē, 1 lekciju Kanādā. 

Novosibirskas universitātē prof. J. Kurs īte-Pakule un prof. A.CimdiĦa nolasījušas 2 lekcijas. 

Prof. S.Radzobe nolasījusi 16 lekcijas „Latviešu teātris – 1868 – 1945” Lietuvas konservatorijā 

un Sankt-Pēterburgā teātra akadēmijas seminārā „Studentu sasniegumi.Metodoloăija”.  

Asoc. prof. V.Muktupāvels nolasījis 2 lekcijas Norvēăijā, 2 lekcijas Zviedrijā, 4 lekcijas Vācijā 

un 1 lekciju Kanādā. Asoc. prof. I.KalniĦa lasījusi 4 lekcijas Prāgas KārĜa Universitātē un 24 

lekcijas Minsterē Vilhelma universitātē.  Prof. J.KastiĦš lasījis lekcijas Helsinku un Oslo 

universitātēs. Dr. filol. D.Bula - Edinburgas universitātē. Doc. I.OšiĦš ERASMUS programmas 

ietvaros nolasījis lekcijas Maincas Universitātē Vācijā - 2006. gada maijā un Sanderlendas 

Universitātē Lielbritānijā  - 2007. gada novembrī.  
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7.13.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā 

  - Lekcijas salīdzināmā literatūrzinātnē un folkloristikā lasījis J.Gūtenberga Maincas 

universitātes dr. Sigrifs Rieuwerts; Lekcijas folkloristikā un mitoloăijā lasījusi Edinburgas 

universitātes profesore Emīlja Laila (2 gadus pēc kārtas 5 dienu lekciju cikls). ViĦas lekciju 

kurss: „Indoeiropiešu kosmoloăiskie priekšstati”. Atskaites periodā ar lekcijām viesojušies 

Lietuvas (ViĜĦas Universitāte) un Igaunijas (Tartu Universitāte) docētāji Vikints Vaitkevičs un  

Svetlana Jevstratova, kā arī SmoĜenskas universitātes prof. Jevgēnijs Šmits. Vieslektore no 

Anglijas Stjuarta Sim lasījusi lekciju ciklu par postmodernismu. Diemžēl doktorandu atsaucība 

un vieslektoru lekciju apmeklējuma procents ir niecīgs. Doktorandu atbilde – viĦu aizĦemtība 

pamatdarbā.  

7.13.5. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiĦas programmu ietvaros 

- J.Upeniece 2002./03. akadēmiskā gadā divus semestrus studēja Vīnes universitātē 

kultūras antropoloăiju un etnoloăiju, prezentēja savas disertācijas nodaĜas, apzināja zinātnisko 

literatūru Austrijas bibliotēkās; 

-  V.RūsiĦš papildināja savas zināšanas Sankt-Pēterburgas Universitātē un vāca 

materiālus topošajam promocijas darbam Pēterburgas bibliotēkās. 

- L.Mitenberga kā Fulbraita stipendiāte no 2002. gada augusta līdz 2003. gada augustam 

ASV  Kolumbijas universitātē  vāca materiālus un papildināja zināšanas sava promocijas darba 

sakarā. 

- doktorande E.SaliĦa no 1.03. – 1.09. 2004. ERASMUS/SOCRATES ietvaros studējusi 

Ėelnes universitātē; 

- doktorande E.Eglāja- Kristsone no 03. -14. 06. 2004. Toronto universitātes bibliotēkā 

apzināja materiālus par latviešu trimdas rakstniekiem. 

- Doktorands J.Firsovs Sanktpēterburgā Puškina namā studēja Fridriha arhīvu, kurā 

glabājas ziĦas par Latvijas/Krievijas pierobežas folkloru. 

- Doktorande I.Garda no 04.09. 07. – 04. 12.07. stažējās Indiānas Universitātē  Folkloras 

un etnomuzikoloăijas nodaĜā;  

- Doktorande E.KĜaviĦa  no 01.10. 07 . – 1.03. 08. veic pētniecisku darbu Greifsvaldes  

Universitātē; 

 Virkne citu doktorandu izmantojuši īsākas iespējas (līdz nedēĜai) apzināt materiālus un 

zinātnisko literatūru kaimiĦvalstu arhīvos un bibliotēkās. 
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7.13.6. Ārvalstu studējošo skaits programmā 

 Pārakreditācijas periodā  studējošo skaits – 6. 

 Filoloăijas doktora studiju programmā studēja 1 ārzemju students Konrads Fuhrmans 

(Vācijas pilsonis, Latvijā strādāja par Briseles novērotāju Latvijā), taču tā kā viĦa darbs saistīts 

ar rotāciju, diemžēl viĦš studijas LU pārtrauca (zin. darba vad. prof. L.Sproăe). 

 Atsevišėus lekciju kursus apmeklēja Tbilisi universitātes divas doktorandes (aspirantes), 

kas vēlējās papildināt savas zināšanas latviešu literatūrā un folklorā. Tāpat atsevišėus lekciju 

kursus folkloristikā apmeklēja Klaipēdas universitātes doktorands Ernests VasiĜausks, ar kuru 

lauka pētījumos Baltijas telpā ir laba sadarbība mūsu doktorantūras programmā studējošajiem 

folkloristiem. 

 Šobrīd programmā studē viens Polijas pilsonis Mareks Jarosz (zin.  darba vad. asoc. prof. 

V.Freibergs) un viena Japānas pilsone Ajumi Kurosava (zin. darba vad. prof. J. Kursīte-Pakule). 

Studējošo skaita kvantitatīva palielināšana no ārzemēm ierobežota ar latviešu valodas zināšanām, 

kas nepieciešamas, lai piedalītos lekciju kursos un semināros. Kamēr ārvalstu studējošo skaits 

nav liels, ar viĦiem iespējamas individuālas nodarbības. Līdzko tas sasniegtu kritisko robežu, 

būtu nepieciešami paralēli lekciju kursi angĜu vai krievu valodā, kas traucētu padziĜināti strādāt 

ar studentiem, kas pārvalda latviešu valodu. Nākotnē nav izslēgta iespēja piedāvāt lekciju kursus 

angĜu, vācu un krievu valodās, taču tas saistīts vai nu ar papildslodzēm esošajiem mācībspēkiem, 

vai ar jaunu mācībspēku iesaisti programmā. Abos gadījumos nepieciešami papildu materiālie 

resursi. Iespējams, nākotnē tas varētu būt atzars un turpinājums Filoloăijas fakultātē 

reăistrētajām Baltijas jūras reăiona studijām maăistra līmenī, kas notiek angĜu valodā.  

 

7. 14.  Studiju programmas attīstības plāns 

 Akadēmiskā darbība: 

 1. Jaunu izvēles un obligāto studiju kursu ieviešana doktora studiju programmā. 

 Sakarā ar pāreju no izvēles kursiem uz sadalījumu obligātajos un izvēles kursos  tiek 

kvalitatīvi pārstrukturēts studiju darbs. Lielāka uzmanība tiek pievērsta zinātniskā darba valodai, 

avotu apguvei, lauka pētījumos un arhīvos iegūto materiālu apstrādei un analīzei, retorikas 

paĦēmienu teorētiskai un praktiskai apguvei. Ja agrāk bija vērojama zināma disproporcija starp 

piedāvājiem izvēles kursiem (tas bija atkarīgs no pasniedzēju piedāvājuma un studējošo izvēles – 

klausīties vai neklausīties piedāvāto lekciju kursu), ne visās apakšnozarēs piedāvājot līdzvērtīgas 

iespējas klausīties lekciju kursus, tad studiju programmas attīstības plāns ietver līdzsvarotu visu 

apakšnozaru aptvērumu B daĜas lekciju kursos.  
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2. Doktorandu sagatavošana akadēmiskam darbam 

 ĥemot vērā, ka iepriekšējā periodā ne visi doktorandi vēlējās iesaistīties akadēmiskajā 

darbā, jaunajā piedāvājumā katram doktorandam ir stingri limitēts minimums akadēmiskajā 

darbībā, kas neliedz akadēmisko darbību izvērst arī plašāk. Vairāki no doktorandiem jau 

apliecinājuši labas akadēmiskā darba spējas un ievēlēti attiecīgajās fakultātēs par lektoriem. 

 Zinātnisko sakaru ar ārvalstu augstskolu doktora studiju programmām paplašināšana, paverot 

iespēju Filoloăijas doktora studiju programmas doktorandiem komunicēt ar citu valstu 

doktorandiem. 

 Uz doktorandu konferencēm plānots uzaicināt radniecīgā zinātniskajā problemātikā 

ieinteresētus kaimiĦu augstskolu doktorandus, jo palielinājušās finansiālās iespējas šādiem 

starpuniversitāšu kontaktiem. Paredzēt intensificēt aizsāktos starptautiskos lauka pētījumus 

folkloristikā un mitoloăijā, kas Ĝauj praksē pārbaudīt iegūtās teorētiskās zināšanas un salīdzināt 

tās ar citu valstu augstskolu piedāvājumu.  

 3. Ārvalstu universitāšu profesoru piesaiste atsevišėu lekciju lasīšanā. 

Sastādīts eventuāls ārzemju universitāšu profesoru piesaistes plāns, kas laika gaitā var tikt 

koriăēts, atkarībā no citu valstu augstskolu docētāju stāžēšanās, konferenču laika u.c. blakus 

apstākĜiem. Tā kā nodarbību (lekciju) laiks sakrīt daudzās augstskolās, tad ne vienmēr iespējams 

ieplānot nodarbības abām ieinteresētajām pusēm optimālā laikā. Tā ilgāku laiku tiek pārcelts 

Udines universitātes (Itālija) profesora Nikolaja Mihailova lekciju kurss „Baltu – slāvu folklora 

tās mijattiecībās” un KaĜiĦingradas universitātes (Krievija) profesora Vladimira Kulakova lekciju 

kurss „Baltistika: folklora un arheoloăija”. Dažādu starptautisku programmu un projektu ietvaros 

tiek plānoti vadošu ASV un Lielbritānijas augstskolu pasniedzēju lekciju kursi par aktuālām 

mūsdienu literatūrzinātnes, kino problēmām. 

 Finansējuma un infrastruktūras attīstība: 

 1. Budžeta doktorantūras vietu skaita palielināšana. 

Esošais budžeta vietu skaits (vidēji 5 ik gadu) ir nepietiekams, jo tas vairākas reizes 

atpaliek no studētgribošo pieteikumu skaita. Nepārspīlējot kvantitatīvo rādītāju (ne visi, kas 

raksta pieteikumus studijām doktorantūrā, tām ir gatavi) nozīmi, tomēr acīm redzami, ka 

programmā pārstāvētajām vairākām nozarēm un vēl vairākām apakšnozarēm 5 (dažus gadus 6) 

budžeta vietas ir nepietiekams rādītājs, Ħemot vērā, ka programmā studē un programmai 

jānodrošina latviešu folkloras, latviešu mitoloăijas, latviešu literatūras, latviešu teātra vēstures, 

kino apakšnozaru attīstība, un to nav iespējams izdarīt nekur citur. Tā kā programmā vienlīdz 

pārstāvētas latviešu un uz Latviju attiecošās humanitāro zinātĦu nozares un apakšnozares, tā arī 

tās, kurām vispārteorētisks raksturs vai kuras saistītas ar cittautu folkloras, literatūras, teātra, 
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kino studijām, tad esošais nelielais budžeta vietu skaits ir bremzējošs programmā aptverto nozaru 

un apakšnozaru attīstībai. 

 2. Aktīva promocijas darba vadītāju un doktorandu iesaistīšana dažāda līmeĦa finansētos 

projektos un grantos.  

 Tā kā vairākus gadus LU realizē zinātnisko projektu konkursu profesoriem un viens no 

projektu realizācijas nosacījumiem ir aktīva jauno zinātnieku iesaiste projektos, tad visos 

līdzšinējos un arī turpmākajos plānotajos LU projektos nozīmīga vieta un loma atvēlēta 

doktorandu līdzdalībai. Plānots, ja Valsts pētījumu programma Letonika tiks valstiskā līmenī 

turpināta, vēl vairāk iesaistīt šīs programmas realizācijā doktorandus, kaut gan arī pašlaik visi, 

kuru pētniecības tematika saistīta ar Letonikas jomu, tajā tiek iesaistīti. Grūtāk plānot doktorandu 

iesaisti LZP projektos un sadarbības projektos, jo 2009.gadā tiek noslēgti esošie projekti, kuru 

vietā tiks piedāvāti jauni, ar pagaidām vēl nezināmiem noteikumiem, kritērijiem un 

nosacījumiem. Iespēju robežās plānota arī doktorandu iesaiste dažādos ES finansētos 

pētnieciskajos projektos, ko vada viĦu promocijas darbu vadītāji. Cik iespējams, paredzēts 

turpināt doktorandu iesaisti jau esošajos pētnieciskajos projektos, kā arī lauka pētījumos, kas 

bieži tiek finansēti kā zinātnisku projektu sastāvdaĜa. Doktorandi, kas kā B daĜas priekšmetu 

izvēlas lauka pētījumus, pēc tam ne tikai sakārto iegūtos materiālus un izmanto tos savam 

promocijas darbam, bet iesaistās arī kolektīvos pētījumos (rakstu krājumu sagatavošanās, 

zinātniskas konferences u.c.). 

 Personāla attīstība: 

 1. Promocijas darba vadītāju skaita palielināšana. 

 Nākamajā periodā plānots palielināt eventuālo promocijas darba vadītāju skaitu, jo 

pašreizējos apstākĜos nereti vienam vadītājam bija jāuzĦemas maksimāli lielu pieĜaujamo darbu 

skaitu, jo vienkārši pieejamo promocijas darbu vadītāju skaits bija ierobežots. Palielinot 

promocijas darba vadītāju iespējamo skaitu, vienlaikus tiks stingri ievērota eventuālā vadītāja 

kvalifikācija, pieredze. Humanitārajās zinātnēs, atšėirībā no eksaktajām, vēsturiski izveidojies 

neliels profesoru skaits, kas arī ir bijis galvenais apgrūtinošais iesmesls promocijas darba 

vadītāju skaita palielināšanai. Tieši pēdējos gados profesora un asociētā profesora kvalifikāciju 

ieguvuši vairāki pasniedzēji apakšnozarēs, kas prasa kardinālu jaunu profesionālu kadru 

piesaisti. Tā, ja bija augstas kvalifikācijas literatūras profesors ăermānists, tad nebija profesora, 

kas varētu vadīt vai konsultēt doktorantus gan par vācbaltu literatūru, gan par vācu literatūras 

ietekmi uz Baltijas literatūrām. Tagad šis mīnuss ir novērsts un turpmāk doktorandi iegūst gan 

eventuālu augsti kvalificētu vadītāju, gan, kur tas nepieciešams, speciālistu – konsultantu. 
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 2. Jauno zinātĦu doktoru, kas beiguši Filoloăijas doktora studiju programmu, iesaistīšana 

doktorandu vadīšanā un apmācībā.  

 Šis nav un nevar būt masveidā iniciēts plāns, jo doktorandu vadīšana prasa ilgstošu 

pieredzi gan zinātnes laukā, gan pedagoăiskajā laukā un savstarpējā saskarsmē. Taču atsevišėos 

gadījumos tieši jauno doktoru iesaiste studiju procesā (sākumā par asistentiem profesoriem 

lekciju kursos) devusi labus rezultātus. Turmāk šo praksi paredzēts turpināt, vienlaikus 

pievienojot jauno doktoru līdzdalību lauka pētījumu plānošanā un realizācijā, vai pat lauka 

prakses bakalauriem vai maăistrantiem vadīšanu. 

 

7. 15. Studiju programmas SVID  analīze 

 Programmas stiprās puses 

- kvalificēts akadēmiskais personāls; 

- programma aptver gan jaunos literatūrzinātniekus, literatūrvēsturniekus, gan 

folkloristus, gan mākslas zinātniekus,  kuru zinātniskā darba tēmas ir cieši saistītas ar filoloăiju. 

Tas dod iespējas lekcijās un semināra nodarbībās doktorandiem palūkoties uz savas apakšnozares 

pētījumiem plašākā kontekstā, piesaistot starpdisciplināru redzējumu un pieeju pētāmajam 

laukam; 

-   doktorandu pieaugošās iespējas teorētiskos atzinumus pārbaudīt vai tieši otrādi nonākt 

pie teorētiskiem vispārinājumiem lauku pētījumos (īpaši folkloristiem),  piedaloties gan Latvijas 

mēroga, gan starptautiska mēroga ekspedīcijās.  

- doktorandu iesaiste studiju procesā  (doktorandi  vērtē,  recenzē semestra darbus un 

bakalaura darbus); 

- arvien plašāka doktorandu iesaistīšana LZP un LU zinātniskos projektos; 

- ciešās saites ar darba devējiem. 

Programmas vājās puses 

- saistās ar programmā iesaistītā akadēmiskā personāla lielo noslodzi maăistra un 

bakalaura studiju programmās, kas neĜauj pilnā mērā plānot mērėtiecīgu studiju un zinātniskās 

domu apmaiĦas darbu doktorantūras programmā; 

- vairums doktorandu strādā algotā darbā, tādējādi apgrūtināta lekciju un semināra 

nodarbību plānošana un apmeklēšana.  

 Programmas apdraudējumi 

- programmai nav tiešu apdraudējumu, atskaitot nākotnē prognozētu mazāku studentu 

skaitu Latvijas augstskolās (maăistratūras un bakalaura programmās) un līdz ar to arī iespējamu 
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doktorandu skaita samazinājumu tieši humanitārajās zinātnēs, jo pagaidām atšėiras stipendijas 

lielums humanitārajās (mazāks) un eksaktajās zinātnēs. 

  Programmas iespējas 

- pieaugot jaunās paaudzes speciālistu – akadēmiskā personāla – skaitam iespējama 

programmas apjoma (apakšnozaru aptvēruma) paplašināšana, jo pagaidām Latvijā pietrūkst 

speciālistu kino teorijā, vizuālajā antropoloăijā, kas robežojas ar folkloristiku un mitoloăiju 

(fotogrāfijas un filmas mitoloăija, poētika), etnomūzikas antropoloăijā. Programmā nav izsmeltas 

potenciālās attīstības iespējas arī tradicionālajās un visstabilākajās nozarēs un apakšnozarēs – 

latviešu literatūrvēsturē, latviešu teātra vēsturē, latviešu folkloristikā, kas varētu iegūt 

padziĜinājumu, pieaugot Letonikas zinātniskās valsts programmas finansējuma apjomam un 

tematiskajam aptvērumam. 
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8. Filoloăijas doktora studiju programmas  izmaksu aprēėins uz 1 studentu 

2008. gadā 

 

Apz. Normatīvs Aprēėinātie lielumi 

N1 darba alga uz vienu studiju vietu gadā Ls 3 259,07 

N2 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 785,11 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 7,27 

N4 pakalpojumu apmaksa Ls 192,99 

N5 materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls 166,67 

N6 grāmatu un žurnālu iegāde Ls 45,10 

N7 iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls 152,31 

Tb - vienas  studiju vietas izmaksas gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  Ls      4 608,53  

 

 

9. Filoloăijas doktora studiju plāns 

Studiju kursi krp.  daĜa pārbaudes 
forma 

atbild īgais 

Teorētiskā daĜa (34 krp.) A daĜā – 20 krp.; B daĜā – 14 krp. 

Zinātniskās literatūras, avotu un tekstu 
analīze 

2 A pārbaudījums prof. J.Kursīte-Pakule, 
asoc. prof. 
V.Muktupāvels 

 Klasiskā retorika: teorija un prakse 2 A pārbaudījums  prof. I.Rūmniece 

Specializāciju apakšnozares teorētiskie 
kursi: 
 

1) Literatūrkritika antīkajā 
pasaulē 

2) Cilvēks, sabiedrība, daba 
viduslaiku un renesanses 
literatūrā 

3) Mītiskais latviešu literatūrā: 
mīts un literatūra 

4) Jaunas pieejas tradicionālo 
literāro darbu interpretācijā 

5) Modernisma drāma un teātris 

4 A pārbaudījums apakšnozares 
profesors/ asoc. 
profesors 

asoc. prof. 
V.Paparinska 

prof. S.Ankrava 

 

prof. J.Kursīte-Pakule 

 

asoc. prof. I.KalniĦa 

 

prof. S.Radzobe 

Promocijas eksāmens 10 A eksāmens eksāmena komisija 
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Svešvaloda 2 A promocijas 
eksāmens 

apakšnozares vadošais 
profesors, komisija 

Apakšnozares kurss – Latviešu 
literatūra un totalitārisms 

2 B pārbaudījums Asoc. prof. I.KalniĦa 

Apakšnozares kurss- Ornamentu 
simbolika folkorā, literatūrā un mākslā 

2 B pārbaudījums Prof. J.Kursīte- Pakule 

Apakšnozares kurss – Tradicionālās 
kultūras mūsdienu interpretācijas 
Latvijā 

2 B pārbaudījums Asoc. prof. 
V.Muktupāvels 

Apakšnozares kurss – Mūzika, kultūra 
un sabiedrība 

2 B pārbaudījums Asoc. prof. 
V.Muktupāvels 

Apakšnozares kurss – Rietumeiropas 
modernisma  dzeja 

2 B pārbaudījums Prof. J.KastiĦš 

Apakšnozares kurss – Vācu literatūras 
modernā un postmodernā proza 

2 B pārbaudījums Prof. J.KastiĦš 

Apakšnozares kurss -  Vizuālo tekstu 
semiotika 

2 B pārbaudījums Asoc. prof. 
V.Freibergs 

Apakšnozares kurss -  „Sudraba 
laikmets” krievu literatūrā 

2 B pārbaudījums Prof. L.Sproăe 

Apakšnozares kurss – M.Bulgakovs un 
krievu 20.gs.20. – 30. gadu literatūra 
un teātris 

2 B pārbaudījums Prof. S.Radzobe 

Apakšnozares kurss – AmerikāĦu 
drāma un teātris 

2 B pārbaudījums Dr. art. G.ZeltiĦa 

Tradicionālās kultūras lauka pētījumi 4 B  prof. J.Kursīte-Pakule 

Individu ālās studijas un pētniecība (24 krp.) A daĜa 

Zinātniskās publikācijas par 
promocijas darba tēmu 

14 A publicēts vai 
pieĦemts raksts 

zinātniskais vadītājs, 
padome 

Zinātniski referāti par promocijas 
darba tēmu 

8 A nolasīts referāts zinātniskais vadītājs, 
padome 

Piedalīšanās ar referātu nozares 
doktorantu semināros 

2 A nolasīts referāts zinātniskais vadītājs, 
padome 

Citi darba veidi (10 krp.) A daĜā – 6 krp.;  

Pedagoăiskais darbs – asistēšana 
studiju kursos, bakalaura un maăistra 
darbu recenzēšana. 

4 A  zinātniskais vadītājs, 
padome 

Pedagoăiskais darbs – atsevišėu kursu 
docēšana 

2 A  zinātniskais vadītājs, 
padome 
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Promocijas darbs (80 krp.) A daĜa 

Promocijas darba pētījuma plāna 
izstrāde 

10 A prezentācija 
padomē 

zinātniskais vadītājs 

Promocijas darba teorētiskās daĜas 
pirmā varianta izstrāde 

10 A prezentācija 
padomē 

zinātniskais vadītājs 

Promocijas darba pētniecības daĜas 
izstrāde 

20 A prezentācija 
padomē 

zinātniskais vadītājs 

Promocijas darba pirmā varianta 
izstrāde 

20 A prezentācija 
padomē 

zinātniskais vadītājs 

Promocijas darba galīgā varianta 
izstrāde un apstiprināšana 

20 A prezentācija 
padomē 

zinātniskais vadītājs, 
padome 

Kopā 144 krp. (A daĜā- 130 krp.;   B daĜā – 14 krp.) 
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1. pielikums 
 

Filoloăijas doktora studiju programmā iekĜauto  

studiju kursu apraksti 
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Kursa nosaukums     Zinātniskās literatūras, avotu un tekstu analīze  
Kursa kods        LitZ7011  
Kredītpunkti        2  
ECTS kredītpunkti       3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  32  
Zinātnes nozare       Literatūrzinātne  
Lekciju stundu skaits      16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits   16  
Kursa apstiprinājuma datums     10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu     Filoloăijas fakultāte    
Kursa autori 
Dr. Mākslas doktors asoc.prof. Valdis Muktupāvels 
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis. Sniegt sistemātisku ieskatu par promocijas darbā izmantojamās zinātniskās 
literatūras, darbā izmantojamo avotu atlases un analīzes principiem, kā arī par pieejamām 
folkloras, mākslas un literatūras tekstu analīzē.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Studiju kurss sastāv no dažādās humanitāro zinātĦu 
apakšnozarēs iespējamā zinātniskās literatūras saraksta, tā atlases principu un analīzes izklāsta, 
kā arī no promocijas darbā izmantojamo avotu (daiĜliteratūras, folkloras, mākslas tekstu) 
izvērtējuma un analīzes principu, veidu izklāsta.  
Rezultāti 
 
 Kursa ietvaros tiek iegūtas kā teorētiskas, tā praktiskas iemaĦas zinātniskās literatūras, avotu un 
analizējamo folkloras, literatūras, mākslas tekstu izvērtējumā un analīzē. Doktoranti gūst iespēju 
izmantot iegūtās zināšanas promocijas darbu teorētisko nodaĜu veidošanā.  
Kursu apraksts-plāns  
 
Zinātniskās literatūras un avotu atlases principi un veidi promocijas darbam folkloristikā, mākslā 
(L) 4  
Seminārs (S) 4  
Folkloras un mākslas tekstu analīze (L) 4  
Seminārs (S) 4  
Zinātniskās literatūras un avotu atlase promocijas darbam literatūrzinātnē un literatūras vēsturē 
(L) 4  
Seminārs (S) 4  
Literatūras tekstu analīze (L) 4  
Seminārs (S) 4  
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Piedalīšanās studiju kursā paredzētajos semināros ar mutvārdu vai rakstisku referātu par 
paredzēto semināra tēmu – 50%, sekmīgi nokārtots mutvārdu eksāmens – 50%.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.R. Bart. Semiotika. Po÷tika. Moskva, 1994.  
2.Ethnomusicology: An Introduction (1); Historical and Regional Studies (2) / Ed. by Helen 
Myers. New York, London: The Norton/Grove, 1992.  
3.J. Kursīte. Latviešu folklora mītu spogulī. R., 1996.  
4.M. Lekomceva. Tekst sredi tekstov // Lotmanovskij sbornik. Moskva, 2003, s. 407-419.  
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5.D. Lodge. The Language of Fiction. London, 1966.  
6.J. Lotman. Tekst kak semiotičeskaja problema // J. Lotman. Izbrannye stat'i, t. 1. Tallinn, 1992, 
s. 129-248.  
7.J. Lotman. Tekst v tekste // J. Lotman. Ob iskusstve. Sanktpeterburg, 1998, s. 423-436.  
8.V. Strada. Čitat' i sravnivat' // Sbornik statej k 70-letiju J. Lotmana. Tartu, 1992, s. 507-514.  
9.Metody izučenija fol'klora. Sbornik naučnyh trudov. Leningrad: LGITMiK, 1983.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.M. Gasparov. Metr i smysl. Moskva, 1999.  
2.J. Kursīte. Dzejas vārdnīca. R., 2002.  
3.V. Ivanov. Obščie terminy v jazykah nauki // V. Ivanov. Izbrannye trudy po semiotike i istorii 
kul'tury, t. 4. Moskva, 2007, s. 705-717.  
4.J. Lotman. Simvol v sisteme kul'tury // Trudy po znakovym sistemam, t. 21. Tartu, 1987, s. 10-
21.  
5.Philip V. Bohlman. The Study of Folk Music in the Modern World. Indiana University Press, 
1988.  
6.L. Polubičenko, V. Endrosenko. Tipologija citat v hudožestvennoj i naučnoj reči // 
Filologičeskie nauki, 1989, Nr. 3.  
7.Gans Zedl'majr. Iskusstvo i istina: Teorija i metod istorii iskusstva. Sankt-Peterburg: Axiōma, 
2000.  
8.L. Turco. The New Book of Forms: A Handbook of Poetics. Hannover, New Hampshire, 1986.  
9.Folk Groups and Folklore Genres / ed. by Elliott Oring. Utah State University Press, 1989.  
10.Alan Dundes. The Study of Folklore. New Jersey: Prentice-Hall, 1965.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
Interneta resursi 
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Kursa nosaukums       Klasiskā rētorika: teorija un prakse  
Kursa kods        LitZ7004  
Kredītpunkti        2 
ECTS kredītpunkti       3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  32  
Zinātnes nozare       Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare      Cittautu literatūras vēsture  
Lekciju stundu skaits      12  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits   20 
 Kursa apstiprinājuma datums     10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu     Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Dr. Filoloğijas doktors prof. Ilze Rūmniece 
 
Kursa anotācija  
 
Mērėis: iepazīt būtiskākos rētorikas teorijas un oratormākslas prakses jautājumus, novērtējot to 
specifiku antīkās kultūras/literatūras/koptas valodas kontekstā; izsvērt vārda mākslas valenci 
mūsdienu rētoriskajā situācijā. Kursā paredzēts izmantot un vērtēt grieėu un romiešu avotus – kā 
teorētiskos, tā oratormākslas prakses paraugus.  
Doktorantu patstāvīgā darba uzdevumi balstīti mūsdienu tekstu analīzē, izmantojot/pārvērtējot 
antīkās teorijas un pieredzes faktus.  
 
 
Rezultāti  
 
Izpratne par klasiskās rētorikas specifisko vietu un lomu literatūras kā vārda mākslas attīstībā, 
prasme argumentēti izvērtēt tās nozīmi mūsdienu kultūrkontekstā . 
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Jēdzieni „klasisks”, “rētorika”, “oratormāksla/vārda māksla” Eiropas kultūrpamatnes - antīkās 
kultūras kontekstā. Pārskats par grieėu/romiešu oratormākslas vēstures mezglpunktiem. 4 L  
2.Valodas/vārdiskās izteiksmes vērtība un loma: sofistu laiks. 2 L  
3.AristoteĜa „Rētorika”: ethos/pathos jēdzienu būtība un nozīme. 2 L  
4.Izteiksmes kvalitātes (virtutes) un trūkumi/kĜūmes (vitia) (Romieši: Kvintiliāns) 2 L  
5.Oratora „uzdevumi” klasiskajā vārda mākslā 2 L  
6.Antīkās runas mākslas izcilāko praktiėu tekstu paraugu izvērtējums 2 S  
7.Antīkās pasaules un mūsdienu rētoriskā situācija: kopīgais, atšėirīgais 2 S  
8.Antīko avotu un zinātniskās literatūras studijas (patstāvīgais darbs, gatavojoties semināriem un 
kursa referāta izstrādei) 10  
9.Kursa referāta izstrāde 6  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Jāizstrādā un publiski jāprezentē (iegūstot pozitīvu vērtējumu) kursa referāts, iztirzājot klasiskās 
oratormākslas teorētisko/praktisko pielietojamību konkrētā mūsdienu teksta/komunikācijas vidē. 
Tēmu formulē doktorants, saskaĦojot ar kursa docētāju. 
 
 Literatūra (01-mācību literatūra)  
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1.Ueding G. Klassische Rhetorik. München, 1995.  
2.Fuhrmann M. Die Antike Rhetorik. Darmstadt, 1978.  
3.Рождественский Ю.В. Теория риторики. Москва, 2004.  
4.Corbett E.P.J. Classical Rhetoric for the modern Student.  
5.Античные риторики. Москва, 1987.  
6.Козаржевский А. Ч. Античное ораторское искусство. Москва, 1980  
 
Literatūra (02-papildliteratūra) 1.Aristotle. Art of Rhetoric. Harvard, Loeb Classical Library. 
(transl. J.H. Freese)  
2.On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse. Oxford, 2006 (G. A. Kennedy)  
3.Richards I. A. The Philosophy of Rhetoric. Oxford, 1965.  
4.Jeffrey Walkeer. Rhetoric and Poetics in Antiquity. Oxford, 2000  
5.Brian Vickers. In Defence of Rhetoric. Oxford, 1989.  
6.Ed. C. Kallendorf. A Companion to the Classical Tradition. Blackwell Publ., 2006  
7.Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Москва, 1972  
8.Ed. S. Ahbel-Rappe, R. Kamtekar. A Companion to Socrates. Blackwell Publ., 2005  
9.Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культура речи. Минск, 2001  
10.Радциг С. Общая филология.. Mосква, 1999.  
11.Schneider W. Wörter machen Leute. Magie und Macht der Sprache. München/Zürich, 1986  
12.Thiher A. Words in Reflection. Modern Language Theory and Postmodern Fiction. Chicago, 
1987  
13.Göttsche D. Die Produktivität der Sprachkrise in der modernen Prosa. Frankfurt-M, 1987  
14.Heath M. Interpreting Classical Texts. London, 2002  
15.Schmitz Th. A. Moderne Literaturtheorie ind antike Texte. Darmstadt, 2002.  
16.Coseriu E. Die Geschichte der Sprachfilosophie von der Antike bis yur Gegenwart. Bd. 1-2, 
Tübingen, 1969-1972  
17.Longīns. Par cildeno // Klasiskās filoloăijas gadugrāmata Itaka II. (tulk. O. Lāms), Rīga, 
Zinātne, 2003.  
18.Platona dialogi latviešu tulkojumos: Platons. Gorgijs. Rīga, Zinātne, 2004; Platons. Dialogi 
un vēstules. Rīga, Zinātne, 1999 („Protagors”, „Faidrs”); Platons. Ions. Lahēts. Eutidēms. Rīga, 
Zinātne, 2007.  
19.Marka Tullija Cicerona runas pret Katilīnu. Koment. V. Ābele. Rīga, LU Studentu padomes 
grāmatnīca, 1939.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 1.John Roberts. The Oxford Dictionary of the Classical 
World. Oxfrord, 2007.  
2.Paulys Realencyclopaedie der classischen Altertumswissenschaft  
3.Historisches Woerterbuch der Rhetorik. BdI-III, Max Niemeyer Verl. Tuebingen, 1992/96. 
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Kursa nosaukums       Literatūrkritika ant īkajā pasaulē  
Kursa kods        LitZ7005 
Kredītpunkti        2  
ECTS kredītpunkti       3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  32  
Zinātnes nozare       Literatūrzinātne  
Lekciju stundu skaits      24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits   8  
Kursa apstiprinājuma datums     10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu     Filoloăijas fakultāte   
 
Kursa autori  
Dr. Filoloğijas doktors asoc.prof. Vita Paparinska 
 
Kursa anotācija  
 
Kurss mērėis ir iepazīstināt studentus ar literatūras uztveri un vērtējumu antīkajā pasaulē un 
sniegt pārskatu par nozīmīgākajām literatūrkritikas atziĦām ap tūkstoš gadu ilgā laika posmā (no 
Homēra līdz m.ē.3.gs.). Antīkās literatūrkritikas izpētes lauks tiek traktēts antīkās pasaules 
izpratnē, t.i., literatūras vēstures, literatūras kritikas un literatūras teorijas jomas daĜēji pārklājas 
ar rētoriku un didaktiku.  
 
Rezultāti  
 
1.Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par literatūrkritiskās domas veidošanos, 
sazarošanos un attīstību antīkajā kultūrvidē.  
2.Studenti iepazīst nozīmīgākos antīkos tekstus, kuros iztirzāti literatūrkritikas jautājumi.  
3.Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti izprast teorētisko bāzi zinātniska darba izstrādei 
literatūrzinātnes nozarē.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1Ievads 1  
2.Grieėu literatūrkritiskās domas sākumi 1  
3.Platona uzskati par literatūru 3  
4.AristoteĜa dzejas teorija 3  
5.Literārās prozas teorija Senajā Grieėijā 2  
6.Literatūrkritikas attīstība un sazarošanās Aleksandrijas kultūrvidē 2  
7.Seminārs 4  
8.Teorētiska un kritiska izvērtējuma sākumi agrīnās Romas kultūrvidē 2  
9.Literatūrkritikas jautājumi Cicerona traktātos par rētoriku 3  
10.Literatūrkritika Augusta laika Romā 2  
11.Literatūrkritika Romas impērijas laikā: latīĦu autori 3  
12.Literatūrkritika Romas impērijas laikā: grieėu autori 2  
13.Seminārs 4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
 1.Prezentācijas 2 semināros (60%).  
2.Gala pārbaudījums – 40%.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
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1.Homērs. Īliada (II.484-492); Odiseja (I.325 ff.; VIII.477 ff.; XXII.342 ff.)  
2.Hēsiods. Teogonija 1-11; 21-34.  
3.Pindars 2.Olimpiskā epinīkija 83 ff.; 7.Nēmejiskā epinīkija 11 ff.  
4.Teognīds (237 ff.).  
5.Gorgijs. Helena 8-14.  
6.Aristofāns. Vardes.  
7.Platons. Ions, Valsts (II.376-373, 398; X), Faidrs (245a; 266d-274; 658a-659c), Likumi 
(II.655c-656a).  
8.Aristotelis. Poētika. Rētorika (III).  
9.Tūkidids. Vēsture 20-22.  
10.Cicerons. Par oratoru (I.64-73; 80-95; II.51-58; III.54-71; 149-81); Bruts (25-51; 183-200).  
11.Halikarnāsas Dionīsijs. Dēmostēns (1-7; 8-22; 23; 32).  
12.Horācijs. Satīras (I.4; I.10). Dzejas māksla. Vēstule Augustam.  
13.Tacits. Dialogs par oratoriem.  
14.Kvintiliāns. Oratora izglītošana (I; II; X).  
15.Lūkians. Kā jāraksta vēsture.  
16.Longīns. Par cildeno.  
17.Ancient Literay Criticism. The Principal Texts in New Translations. Ed.D.A.Russell and 
M.Winterbottom. Oxford: OUP, 1972  
 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.The Cambridge History of Literay Criticism. Volume I: Classical Criticism. Cambridge: CUP, 
1997.  
2.Grube G.M.A. The Greek and Roman Critics. Indianapolis/ Cambridge: hackett Publishing 
Company, 1995.  
3.Russell D.A. Criticism in Antiquity. Bristol: Bristol Classical Press, 2001.  
4.Walker J. Rhetoric and Poetics in Antiquity. Oxford: Oxford University Press, 2000, p.71-138.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) Interneta resursi 
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Kursa nosaukums   Cilvēks, sabiedrība, daba viduslaiku un renesanses literatūrā  
Kursa kods         LitZ7012  
Kredītpunkti         2  
ECTS kredītpunkti        3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)   32  
Zinātnes nozare        Literatūrzinātne  
Zinātnes apakšnozare       Cittautu literatūras vēsture  
Lekciju stundu skaits       16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits    16  
Kursa apstiprinājuma datums      10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu      Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Sigma Ankrava 
 
Kursa anotācija  
 
Šis ir starpdisciplinārs kurss, kurš klausītāju iepazīstina ar literatūras attīstības procesu 
Rietumeiropā laikā no 5.-17. gadsimtam. Literatūrās attīstība skatīta kontekstā ar attiecīgā 
perioda vēstures, kultūras vēstures un filozofijas svarīgākajām norisēm. Galvenais uzsvars likts 
uz ideju evolūciju un literāro žanru attīstību. Studējošie attīsta prasmi saskatīt kopīgās problēmas 
un šo problēmu risinājumus Rietumeiropas nacionālajās literatūrās.  
 
Rezultāti  
 
Studējošie iegūst zināšanas par viduslaiku un renesanses literatūras attīstību, kĜūst kompetenti 
spriest par to un pielietot savu kompetenci, analizējot literatūras attīstības procesus arī citās 
pasaules tautu literatūrās.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Laika un pasaules modelis agrīno viduslaiku literatūrā. 4  
2.Viduslaiku eposa ideāla varoĦa evolūcija. 4  
3.Klasisko viduslaiku literatūra, trubadūru, minnezengeru un vagantu dzeja, bruĦinieku romāns. 
4  
4.Agrīnās renesanses literatūra, tās sākumi un veidošanās. 4  
5.Humānisma principu attīstība Rietumeiropas renesanses literatūrā. 4  
6.Renesanses literatūras īpatnības romāĦu valodu literatūrās. 6  
7.Renesanses literatūras īpatnības vācu literatūrā. 4  
8.Renesanses literatūras īpatnības angĜu literatūrā. 6  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
 Studentam jāpiedalās lekcijās un semināros (vismaz 85%) un jāiesniedz pārbaudījuma darbs ( 
līdz 10 lpp.). Aktīva uzstāšanās semināros – 50%; pārbaudījuma darbs – 50% vērtējuma.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.Agrā renesanse, Rīga, Zvaigzne, 1985.  
2.Ankrava, S., Lāčplēsis, karalis Artūrs un Svētais Grāls, Zvaigzne ABC, 2006.  
3.Ankrava, S., Druīdu svētbiržu ugunis, Rīga, Preses nams, 1995.  
4.Ārzemju literatūras vēsture, viduslaiki un renesanse, Rīga, 1968.  
5.Īru sāgas un pasakas, Rīga, Zinātne, 1985.  
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6.Dante Aligjēri, Dievišėā komēdija.  
7.Bokačo, Dž., Dekamerons.  
8.Makiavelli, N., Valdnieks.  
9.MonteĦs, M., Esejas.  
10.Rablē, Fr., Gargantija un Pantagriels.  
11.Roterdamas Erasms, MuĜėības slavinājums.  
12.Servantess, M., Dons Kihots.  
13.Čosers, Dž., Kenterberijas stāsti.  
14.Mors, T., Utopija.  
15.Kampanela, T., Saules pilsēta.  
16.Šekspīrs, V., Soneti.  
17.Šekspīrs, V., Ričards II.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra) Encyclopedia of Religions, in 15 vol., MacMillan, 2005.  
The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxf.Univ Press, 1990.  
Franču Plejādes lirika, Rīga, 1940.  
LīgotĦu Jēkabs, Pasales rakstnieki, 2 sēj., Rīga, 1930.  
Ahrbeck, R., Morus, Campanella, Bacon, Urania-Verlag, Leipzig, 1977.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
Interneta resursi 
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Kursa nosaukums     Mītiskais latviešu literatūrā: mīts un literatūra  
Kursa kods          LitZ7006  
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32 
Zinātnes nozare         Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare       Latviešu literatūras vēsture  
Lekciju stundu skaits        24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits      8  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis, balstoties uz doktorantu maăistratūrā iegūtajām zināšanām latviešu un 
cittautu mitoloăijā, latviešu un cittautu literatūrā, ir veidot padziĜinātu ieskatu par latviešu 
mitoloăijas un literatūras savstarpējām attiecībām, par mitoloăijas evolūciju (mitoloăija un 
neomitoloăija) un šīs evolūcijas atspoguĜojumu literatūrā (dzejā, prozā, dramaturăijā). Katrs 
doktorants, kas raksta savu promocijas darbu humanitārajās zinātnēs, šajā studiju kursā var iegūt 
padziĜinātas zināšanas par mitoloăisko domāšanu, tās mijiedarbību ar vēsturisko domāšanu, kā 
arī ar abu domāšanas veidu atspoguĜojumu dažādos literatūras veidos un žanros.  
Studiju kura satura īss izklāsts. Studiju kurss iecerēts, apvienojot kā diahronisko, tā sinhronisko 
pieeju. PadziĜināti, akcentējot spilgtākās mitoloăiskās domāšanas izpausmes semantikā, valodā, 
formā (poētikā) tiek aplūkoti latviešu folkloras žanri (dainas, ticējumi, buramvārdi, parunas un 
sakāmvārdi), literatūras virzieni un strāvojumi (romantisms – simbolisms – modernisms-
postmodernisms). Īpaša uzmanība tiek pievērsta simbolu valodas evolūcijai un transformācijām, 
sākot no klasiskās folkloras un literatūras, un beidzot ar mūsdienu folkloru un literatūru. 
Semināros tiek pievērsta īpaša uzmanība latviešu literatūras pārstāvjiem (Rainis, Aspazija, 
J.Janševskis, J.Steiks, R.Ezera, N.Ikstena, P.Bankovskis), kas savos darbos mītisko domāšanu 
realizējuši kā saturiskajā, tā formālajā līmenī, valodu ieskaitot.  
 
Rezultāti  
 
Studiju kursā doktoranti iegūst padziĜinātu ieskatu mītiskā kategorijas transformācijās dažādās 
humanitārajās jomās (folklora – literatūra – valoda) saistībā ar mītisko domāšanu.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Mītiskā domāšana un tās atspoguĜojums dainās. (L)  
2Mītiskā domāšana ticējumos un pasakās. (L)2  
3.Mītiskā domāšana un tās atspoguĜojums buramvārdos. (L) 2  
4.Mītiskā domāšana parunās un sakāmvārdos. (L)2  
5.Mītiskā domāšanā klasiskajā un mūsdienu folklorā. (S) 2  
6.Mītiskais romantisma literatūrā. (L)2  
7.Mītiskais simbolisma literatūrā. (L)2  
8.Mītiskais modernisma literatūrā. (L)2  
9.Mītiskais postmodernisma literatūrā. (L)2  
10.Mīta transformācijas mūsdienu latviešu literatūrā. (S)2  
11.J.Janševska prozas valoda kā mītisko priekšstatu glabātāja. (L)2  
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12.RaiĦa dzejas un dramaturăijas valoda kā mītisko priekštatu glabātāja. (L)2  
13.Iniciācijas rituālu atspulgs RaiĦa/Janševska daiĜradē. (S)2  
14.Sievišėā simboli un to evolūcija. (L)2  
15.Vīrišėā simboli un to evolūcija. (L)2  
16.Sievišėā – vīrišėā simboli RaiĦa un Aspazijas daiĜradē. (S)2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Jāapmeklē 2/3 no lekcijām, jāpiedalās studiju kursā paredzētajos 4 semināros ar mutvārdu vai 
rakstisku referātu par paredzēto semināra tēmu. Jānokārto mutvārdu eksāmens.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.M.Eliade. Images and Symbols. New York, 1961  
2.M.Eliade. The Myth of the Eternal Return. New York, 1991  
3.J.Kursīte. Mītiskais literatūrā, folklorā, mākslā. R., 1999  
4.J.Kursīte. Latviešu folklora mītu spogulī. R., 1996  
5.J. Meletinskij. O proishoždeniji literaturno-mifologičeskih sjužetnyh arhetipov// Arbor Mundi. 
M., 1993, Nr.2, s.9 – 63  
6.J.Meletinskij. Mifologizm v literature 20 veka// J.Meletinskij. Poetika mifa. Moskva, 1995, s. 
277 – 373  
7.Nuo kulto iki simbolio. Vilnius, 2002  
8.Ziolkowski E. Sancho Pansa and Nemy’s Priest: Reflections on the Relationship of Literature 
and Myth// Myth and Method. London, 1996, p. 247 - 300  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.A.Gāters. Dainu motīvi Aspazijas darbos// Arhīvs, 1968, Nr.8, 127. – 138.lpp.  
2.R.Genon. Simvoly svjashchennoj nauki. Moskva, 2002  
3.J.Highwater. Myth and Sexuality. New York, 1991  
4.J.Kursīte. Nekadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. R., 2007  
5.J.Kursīte. Telpas uztveres viendabība/neviendabība// krāj. Eiropas dialogi. R., 2001, 42. – 
46.lpp.  
6.J.Kursīte. RaiĦa dzejas poētika. R., 1996  
7.Latviešu literatūras vēsture, I – III sēj., R., 1998 - 2001  
8.Literatura i mify// Mify narodov mira, t.2., Moskva, 1982, s.59 - 65  
9.J.Lotman. Izbrannyje statji, t.I, Tallin, 1992  
10.L.Sproăe, V.Vāvere. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras „sudraba 
laikmets”. R., 2002  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
Interneta resursi 
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Kursa nosaukums    Jaunas pieejas tradicionālo literāro darbu interpretācijā  
Kursa kods          LitZ7002  
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         Literatūrzinātne  
Zinātnes apakšnozare       Latviešu literatūras vēsture 
Lekciju stundu skaits        16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     16  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte   
 
 Kursa autori  
Dr. Filoloğijas doktors asoc.prof. Ieva KalniĦa 
 
Kursa anotācija  
 
Kursā „Jaunas pieejas tradicionālo literāro darbu interpretācijā” tiks noskaidroti cēloĦi, kas 
nosaka literārā kanona un nācijas klasiskās literatūras veidošanos, tiks skatīts kā mūsdienu 
kultūras telpa ietekmē jaunu teksta interpretāciju veidošanos, kā to panāk jaunas teorētiskās 
pieejas. Kursā tiks apskatītas latviešu literatūras tradicionālo darbu līdzšinējās interpretācijas un 
meklēti jauni ceĜi to interpretācijā. Doktoranti, kas raksta darbus literatūrzinātnē (it īpaši latviešu 
literatūras vēsturē), iegūs padziĜinātas zināšanas latviešu literatūras vēsturē un mūsdienu 
literatūras teorijā. 
 
 Rezultāti  
 
Kursā doktoranti pilnveidos teksta interpretācijas prasmes un apgūs jaunākos literatūrzinātnes 
pētījumus. Doktoranti pilnveidos zinātnisko diskusiju un zinātniskā stila prasmes un kritisko 
domāšanu.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Literatūra, nacionālā literatūra, literārais kanons 4  
2.Literārā darba interpretācija 4  
3.Literārais teksts un teātris 4  
4.Literārais teksts un kino 4  
5.Literārais teksts un kultūras studijas 4  
6.Literatūra un identitāte 4  
7.Minoritāšu diskurss literatūrā 4  
8.Postkoloniālā teorija 4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
1. Dalība 75% semināros - 30%. Attaisnoti kavētās semināru nodarbības students var ieskaitīt, 
uzrakstot referātu par atbilstošo tēmu. 2. Pastāvīgi izstrādāts referāts (kāda darba interpretācijas 
tradīcijas analīze un jaunas interpretācijas meklējumi) – 45%. 3. Referāta prezentācija – 10%.  
4. Viena referāta koreferāts 15%.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.Dž. Kalers Literatūras teorija. ěoti saistošs ievads. R.: ¼ SATORI, 2007.  
2.Modern Criticism and Theory. A Reader. Ed. B D. Lodge with. N.Wood. London, Logmann, 
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2000.  
3.Literature in the Modern World. Critical essasand documents edited by Denis Walder. Oxford 
University Press, 1990.  
4.H.- J.Gering. Lesen und Interpretieren. Gottingen, Vandenhoeck@Ruprecht, 2002.  
5.Nationale Literature heute, ein Fantom? Hrsg. Caduff Sorg . Verlag Zurcher Zeitung, 2004.  
6.S. Totzeva. Das theatrale Potencial des dramatischen Textes. Ein Beitrag zur Theorie von 
Drama und Dramenubersetzung. Tubingen: Gunter Nerr Verlag, 1995.  
7.G. Berelis Latviešu literatūras vēsture. No pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam. R.: Zvaigzne, 
1999.  
8.Mūsdienu feministiskās teorijas. Antoloăija. R.: LU Dzimtes studiju centrs, 2001.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.P. Барт Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1989.  
2.N. Feue. Anatomy of criticism. New York, Atheneum, 1969.  
3.M. Fuko. Seksualitātes vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  
4.T. Eagleton. Literary: An Introduction. Oxford: Blacwell, 2002.  
5.Latviešu literatūra vēsture trijos sējumos. R.: Zvaigzne ABC, 1.-3.sēj., 1998. - 2001.  
6.Е.Гурко,Ж.Деррида Деконсрукция: тексты и интерпретация. Минск: Экономпресс, 2001.  
7.A. Loomba Colonialism/Postcolonialism/ New York: Routledge, 1998.  
8.Aktuālas problēmas literatūrzinātnē. Rakstu krājumi. 1.-12. Liepāja: LiePA, 1995-2007.  
9.Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums. I –X. 
Daugavpils: Saule, 1997 -2007.  
10.Letonika. Humanitāro zinātĦu žurnāls.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
Interneta resursi. 
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Kursa nosaukums       Modernisma drāma un teātris  
Kursa kods          MākZ7007  
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         Mākslas zinātne  
Zinātnes apakšnozare        Teātra zinātne 
Lekciju stundu skaits        24 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     8  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte   
  
 
 
Kursa autori  
Hd. Mākslas habil. doktors prof. Silvija Radzobe 
 
Kursa anotācija 
 
 Balstoties uz doktorantu maăistrantūrā gūtajām zināšanām modernisma filozofijā un estētikā, 
veidot padziĜinātu ieskatu modernisma kā mākslas tipa pamatpostulātos un katra galvenā 
modernisma virziena (simbolisms, ekspresionisms, futūrisms, Dada, sirreālisms, eksistenciālisma 
dramaturăija un teātris, absurds) specifikā un modifikācijās, kā arī iemācīt analizēt modernisma 
izpausmes konkrētos Rietumeiropā un Krievijā dramaturăijas un teātra darbos.  
Studiju kursa satura īss izklāsts  
PadziĜināti, akcentējot spilgtākās parādības, tiek izsekots trīs mākslas pamattipu 
(priekšmodernisms, modernisms, postmodernisms) kopīgajām un atšėirīgajām pazīmēm 
filozofijas un estētikas aspektā.  
Noskaidroti modernisma virzienu kopīgie (un atšėirīgie) rašanās cēloĦus, galvenie avoti un 
izmantotās tehnikas, bet jo īpaši pievērsta uzmanība atsevišėo virzienu savdabībai. Mācību 
procesā analītiski tiek aplūkoti gan konkrēti Rietumeiropas un Krievijas dramaturăijas un teātra 
darbi, gan arī analizēti virzienu galvenie teorētiskie manifesti. Pievērsta uzmanība agrāko, 
priekšmodernisma laikmeta, mākslas virzienu estētikas transformācija modernismā. Paralēli 
teorētisko zināšanu apguvei doktoranti semināros praktiski analizē lugas, lai nostiprinātu 
zināšanas un analītiskās iemaĦas.  
 
Rezultāti  
 
Studiju kursā doktoranti iegūst padziĜinātu ieskatu modernisma filozofijā un estētikā, nostiprina 
savas zināšanas konkrētu mākslas darbu analīzes procesā. Studiju kursā iegūtās zināšanas var 
noderēt, rakstot promocijas darbus teātra un kino zinātnē, kā arī literatūrzinātnē, latviešu, krievu, 
cittautu literatūras vēsturē.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Modernisma salīdzinājums ar priekšmodernismu un postmodernismu. M-ma un avangarda 
attiecības, modernisms un: kultūras mantojums, mīts, rituāls, primitīvs (cilvēka psihē, kolektīvajā 
zemapziĦā, priekšcivilizācijas kultūras modeĜos). (2L) 4  
2.Modernisms un: Austrumi, kristietisms, F.Nīče, K.G.Jungs, Z.Freids. Modernisms un mistika. 
(2L) 4  
3.Modernisms un stilizācija, parodija, teatralizācija. Kabarē kultūra. (S, L) 4  
4.Simbolisms drāmā un teātrī. (L, S) 4  
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5.Ekspresionisms drāmā un teātrī. ( L) 2  
6.Futūrisms drāmā un teātrī. (L) 2  
7.Dada un sirreālisms drāmā un teātrī. (S, L) 4  
8.Eksistenciālisma drāma un teātris. (L) 2  
9.Absurda drāma un teātris. (L) 2  
10.Jaunā drāma. Jaunā drāma un teātris. (S, L) 4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Jāapmeklē 2/3 no lekcijām. Jāpiedalās studiju kursā paredzētajos 4 mutvārdu semināros. 
Jāuzraksta 4 konspekti par norādītām tēmām. Eksāmenā rakstiski jāizpilda tests, kas balstīts uz 
lekciju un semināru, kā arī konspektēto materiālu vielu. Eksāmens veido ½ no galavērtējuma, ¼ 
veido konspekti, ¼ darbs semināros.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.Kalnačs B. Modernās drāmas vēsture. Modernās drāmas aizsākuma. – Liepāja, 2001  
2.Kalnačs B. Modernās drāmas vēsture. Modernisma drāma Vācijā. – Liepāja, 2002  
3.20.gs. teātra režija pasaulē un Latvijā. – R., 2002  
4.Teātra režija Baltijā. – R., 2006  
5.Tabūns B. Modernisma virzieni. – R., 2003  
6.Modernism. A Guide to European Literature. 1890.-1930. – London, 1991  
7.Gilman R. The Making of Modern Drama. – Yale, 1999  
8.Zingerman B. Ocherki istorii drami 20 veka. – M., 2003  
9.Innes C. Avant Garde Theatre. – London & NY, 1993  
10.Styan J.L. Modern drama in theory and practice, vol. I, II, III. – Cambridge, 1993  
 
Literatūra (02-papildliteratūra) 1.Aljmanah Dada. – M., 2003  
2.Rishar L. Enciklopedija ekspressionizma. – M., 2003  
3.Kassu Zh. Enciklopedija simvoljizma. – M., 1998  
4.Paiman A. Istorija russkovo simvoljizma. – M., 1998  
5.Markov V. Istorija russkovo futurizma. – S-Pb., 2000  
6. Ahtologija francuzskovo sjurrealjizma. – M., 1994  
7.Sanuije M. Dada v parizhe. – M., 1999  
8. Kak vsegda – ob avangardje. - M., 1992  
9. Jelavich P. Munich and Theatrical Modernism. – Cambridge, 1985  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
Interneta resursi 
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Kursa nosaukums         Promocijas eksāmens  
Kursa kods          SDSK7012  
Kredītpunkti          10  
ECTS kredītpunkti         15  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    160  
Zinātnes nozare         SDSK# 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     160  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte   
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērėis. Promocijas eksāmena mērėis ir dot iespējas doktorandiem parādīt savas 
zināšanas un izpratni par jaunākās zinātniskās pētniecības darba metodēm, teorētiskām 
nostādnēm, literatūras virzieniem, metodoloăiju saistībā ar promocijas darbu.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Doktorantūrai beidzoties, ir jābūt sekmīgi nokārtotam 
promocijas eksāmenam. Promocijas eksāmens specializācijā tiek kārtots tajā humanitāro zinātĦu 
nozarē un apakšnozarē, kurā doktorands izstrādā promocijas darbu. Eksāmenu kārto otrajā vai 
trešajā doktorantūras gadā. Eksaminācijas komisiju veido 5 – 7 doktorantūras padomes locekĜi 
un nozares speciālisti. Eksāmena laikā doktorands atbild uz trim jautājumiem: pirmais jautājums 
ir attiecīgās zinātĦu nozares teorijas jautājums, otrais – promocijas darba izvēlētās zinātniskās 
tēmas ietvaros. Jautājumu klāstu izstrādā zinātniskais darba vadītājs, konsultējoties ar 
apakšnozares vadītāju un promocijas padomi. Trešais jautājums ir doktorandā stāstījums angĜu/ 
vācu/ franču valodā – par savu zinātnisko pētījumu, jāmāk izvēlētajā svešvalodā diskutēt un 
atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 punktu sistēmas. 
  
Rezultāti  
Eksāmenā doktorandam jāparāda profesionālās zināšanas, jaunākās literatūras pārzināšana un 
spēja kritiski – analītiski vērtēt citu zinātnieku sniegumu minētajā apakšnozarē.  
 
Kursu apraksts-plāns  
1.Doktoranda individuālais darbs bibliotēkās u.c., studējot jaunāko un attiecīgās zinātnes nozares 
un apakšnozares zinātnisko literatūru, veicot izrakstus, sistematizējot tos.  
2.Zinātniskās konsultācijas ar promocijas darba vadītāju, pārrunājot nozares zinātniskās 
literatūras aktualitātes.  
3.Promocijas eksāmens . 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
a) promocijas eksāmena individuālās programmas apguve un specializētās teorētiskās literatūras 
apguve; b) zinātniska ziĦojuma sagatavošana par promocijas darbā izmantojamo zinātnisko 
literatūru, pētniecības metodēm, promocijas darba tēmas izpētes stāvokli promocijas 
eksāmenam; c) sekmīgi nokārtots promocijas eksāmens ar pozitīvu vērtējumu. 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
Zinātniskās literatūras saraksts ir individuāls ne tikai katras zinātnes nozares, bet arī 
apakšnozares doktorandam. Tas tiek veidots atbilstoši doktoranda specializācijai un promocijas 
darba tēmai. 
 
 Literatūra (02-papildliteratūra) --- 
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Kursa nosaukums       Promocijas eksāmens svešvalodā  
Kursa kods          SDSK7008  
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         SDSK#  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     32  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori   
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Sigma Ankrava 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis Promocijas eksāmena svešvalodā mērėis ir dot iespēju doktorandam parādīt 
savas zināšanas svešvalodā, stāstot par savu promocijas darbu, tā struktūru, saturu un teorijas 
jautājumiem attiecīgajā zinātnes nozarē un apakšnozarē.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Promocijas eksāmens svešvalodā var tikt kārtots divos veidos: a) 
kā atsevišėa sadaĜa pie promocijas eksāmena specializācijā, kas tiek kārtots tajā humanitāro 
zinātĦu nozarē un apakšnozarē, kurā doktorands izstrādā promocijas darbu; 2) kā atsevišės 
eksāmens. Šo eksāmenu kārto otrajā vai trešajā doktorantūras studiju gadā. Eksaminēšanas 
komisiju veido doktorantūras padomes locekĜi un nozares speciālisti, kas labi pārzina attiecīgo 
svešvalodu (angĜu/vācu/franču). Eksāmena laikā, ja doktorads izvēlas kārtot svešvalodu 
eksāmenu vienā blokā ar promocijas eksāmenu specializācijā, doktorands atbild uz trim 
jautājumiem. Pirmais jautājums ir attiecīgās zinātĦu nozares teorijas jautājums valsts valodā. 
Otrais ir jautājums promocijas darbā izvēlētās zinātniskās tēmas ietvaros valsts valodā. Trešais ir 
jautājums doktorandam angĜu/ vācu/ franču valodā (ja vēlas saĦemt atzīmi par svešvalodas 
sekmīgu apguvi), kurā viĦam jāsagatavo izvērsts stāstījums par savu zinātnisko pētījumu, jāmāk 
izvēlētajā svešvalodā diskutēt un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Ja doktorands kārto 
svešvalodu kā atsevišėu priekšmetu, tad triju jautājumu vietā viĦam ir jāatbild uz vienu 
jautājumu svešvalodā – izvērstā veidā par promocijas darba tēmu. Attiecīgās svešvalodas un 
zinātnes nozares speciālisti uzdod papildjautājumus, uz kuriem doktorandam ir sekmīgi jāatbild 
un jāprot diskutēt par eksāmena tematu svešvalodā. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 punktu 
sistēmas.  
Rezultāti. Doktorands apliecina spēju argumentēti mutvārdu formā svešvalodā prezentēt 
promocijas darba tēmu, pētījumā izmantotās metodes, diskutēt par attiecīgās zinātnes 
apakšnozares jaunākajiem pētījumiem un atziĦām.  
 
Rezultāti   
 
Nokārtots promocijas eksāmens svešvalodā 
 
 Kursu apraksts-plāns  
 
Doktoranda individuālais darbs. Konsultācijas par zinātniskā pētījuma prezentēšanas veidu ap 
promocijas darba vadītāju. Nepieciešamības gadījumā individuālas padziĜinātas svešvalodas 
studijas, paaugstinot valodas prasmi līdz nepieciešamības līmenim.  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
1) jāparāda prasme zinātniski uzstāties svešvalodā, izmantojot zinātnisko terminoloăiju 
angĜu/vācu/ franču valodā;  
2) sekmīgi jānokārto eksāmens promocijas eksāmena komisijas priekšā.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra) 
 Zinātniskās literatūras saraksts ir individuāls ne tikai katras zinātnes nozares, bet arī 
apakšnozares doktorandam. Tas tiek veidots atbilstoši doktoranda specializācijai un promocijas 
darba tēmai. Ja doktoranda svešvalodu zināšanas ir nepietiekamas, viĦš pašmācībā vai 
padziĜinātos svešvalodu kursos, sekojot svešvalodu speciālista ieteiktajai papildliteratūrai, 
sekmīgi sagatavojas svešvalodu eksāmena kārtošanai. 
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Kursa nosaukums       Latviešu literatūra un totalitārisms  
Kursa kods           LitZ7003  
Kredītpunkti           2 
ECTS kredītpunkti          3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)     32  
Zinātnes nozare         Literatūrzinātne  
Zinātnes apakšnozare       Latviešu literatūras vēsture  
Lekciju stundu skaits         22  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits      10  
Kursa apstiprinājuma datums        10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte   
 
Kursa autori  
Dr. Filoloğijas doktors asoc.prof. Ieva KalniĦa 
 
Kursa anotācija  
 
Kursā doktorantiem būs iespējams padziĜinās izpratni un zināšanas par latviešu literatūru 
padomju un nacistiskās okupācijas laikā. Kursā tiks analizēts latviešu literatūras stāvoklis divu 
totalitāro režīmu – padomju un nacionālsociālisma apstākĜos. Kursā tiks noskaidrotas abu 
okupāciju literatūrpolitikas kopīgās un atšėirīgās nostādnes, politiskais un represīvais literatūras 
mehānisms, skatītas latviešu rakstnieku pozīcijas, raksturoti šī perioda darbi.  
 
Rezultāti  
 
Doktoranti kursā gūs padziĜinātu ieskatu latviešu literatūras vēsturē, iepazīs dziĜāk padomju 
literatūras pētniecības nostādnes, nostiprinās teksta analīzes prasmes, pilnveidos pētījumu 
zinātnisko stilu un diskusiju kultūru.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Latviešu literatūra un padomju okupācijas sākumi (1940./1941)6  
2.Latviešu literatūra nacistiskās okupācijas laikā 6  
3.Latviešu literatūra PSRS Otrā pasaules kara laikā 2  
4.Latviešu literatūra un padomju okupācija – staĜinisma periods (1945-1954) 10  
5.Sociālistiskā reālisma kanona evolūcija latviešu literatūrā (1954-1991) 6  
6.Totalitārisma laika kopīgās iezīmes un izpētes problēmas. 2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
1. Jāpiedalās semināros - 30%. 2. Jāizstrādā referāts par totalitāro režīmu ietekmi viena latviešu 
rakstnieka dzīvē un daiĜradē (autoram jābūt iepriekš nepētītam šādā aspektā) – 50%. 3. Viena 
literārā darba analīze, parādot totalitāro režīmu un to literatūrpolitikas ietekmi darbā – 20%.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.Соцреалистический kaнон. / Сост. Гунтер Х., Добренко Е. // С-Петербург: 
Академичевский проект, 2000.  
2.R. Briedis. IzmaiĦas padomju laika publicētajā latviešu prozā: cenzūra un teksts (1940-1990). 
Disertācijas kopsavilkums. R.: LZP LFMI,1998.  
3.P.Riegel, W.van Rinsum. Deutsche Lieraturgeschichte. Band 10. Drites Reih un Exil. 
Munchen, Deutscher Tagebuch Verlag, 2004.  
4.Latviešu rakstnieku portreti. Laikmeta krustpunktos. R.: Zinātne, 2001.  
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5.I. Bērsons. Auseklītis zem āmura un kāškrusta. R.: Solvita, 2006.  
6.Kultūra un vara. Raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru. R.:LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007.  
7.Okupāciju varu politika Latvijā 1939- 1991. Dokumentu krājums. R.: Latvijas Valsts arhīvs, 
1999.  
8.B. Ilgonis. DeviĦi likteĦi. Represētie rakstnieki. R.: Signe, 2001. 
 
Literatūra (02-papildliteratūra) 1.R. Ekmanis. Latvian literature under the Soviets. 1940-1975. 
Belmont, 1978.  
2.Materiāli par literatūru un mākslu Latvijā 1941.- 1945. gadā. R.: Zinātne, 1990.  
3.S. Radzobe. Brošūra par manu naidu. R.: Liesma, 1990.  
4.100 gadu kopā ar Vili Lāci. Konferences materiāli. R.: Zinātne, 2005.  
5.Paliekošais un zūdošais Andreja Upīša darbos. R.: Pētergailis, 2004.  
6.The Baltic Countries under Occupation.Soviet and Nazi Rule 1939-1991. /ed. Anu Mai Koll. 
Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm, Stockholm University. 2003.  
7.Par boĜševistisku idejiskumu. R.: LVI, 1951.  
8.A.Upīts. Sociālistiskā reālisma jautājumi literatūrā. R.: LVI, 1957.  
9.Agora 2.; Agora 3. R.: LU Apgāds, 2004., 2005.  
10.Latviešu literatūra vēsture trijos sējumos. R.: Zvaigzne ABC, 3.sēj., 2001. 
  
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
Interneta resursi 
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Kursa nosaukums    Ornamentu simbolika folklorā, literatūrā un mākslā  
Kursa kods          Folk7002  
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         Folkloristika  
Lekciju stundu skaits        26  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     6  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis ir, apvienojot dažādo humanitāro zinātĦu nozaru un apakšnozaru (folklora, 
māksla, literatūra) iespējas dot padziĜinātu ieskatu ornamenta zīmju semiotiskajā būtībā. Studiju 
kurss sniedz padziĜinātu ieskatu gan atsevišėu ăeometriskā ornamenta zīmju (pentagramma, 
svastika, oktogramma), augu un dzīvnieku ornamenta zīmju funkcijās un lietojumā folklorā, 
mākslā, mūsdienu kultūrā, gan arī ornamenta zīmju funkciju evolūcijā. Jautājums par ornamentu 
tiek skatīts simetrijas un asimetrijas kontekstā, tai skaitā arī literatūrā (t.s. figurālā dzeja, t.s. 
klasiskie un neklasiskie metri un ritmi). Atsevišėi tiek aplūkots ornaments dažādās mūsdienu 
populārās kultūras izpausmēs (ornaments apsveikuma kartiĦās, ielūgumos, žurnālu u.c. 
periodisko izdevumu noformēšanā, grafiti u.c.).  
 
Rezultāti  
 
Studiju kursā doktorants iegūst padziĜinātu ieskatu par ornamentu kā semiotisku objektu 
padziĜinātā skatījumā, saistot ornamentu tradicionālajā kultūrā (gan baltu tautu, gan plašāk – 
indoeiropiešu kontekstā) ar ornamenta izpausmēm mūsdienu kultūrā.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Ornamenta funkcijas (L)2  
2.Simetrija un asimetrija ornamentā (L) 2  
3.Ornamenta funkciju transformācija (S) 2  
4.Ăeometriskais ornaments un tradicionālā baltu kultūra (L)4  
5.Augu un dzīvnieku ornaments (L)4  
6.Dažādu ornamentu veidi mūsdienu mākslā (S)2  
7.Raksts, burti kā ornaments (L)2  
8.Ornaments un dzeja (L)4  
9.Ornaments tautas mākslā (L)4  
10.Ornaments mūsdienu kultūrā (L)4  
11.Ornaments un mūsdienu grafiti (S)2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Jāapmeklē 2/3 no lekcijām, jāpiedalās studiju kursā paredzētajos semināros ar mutvārdu vai 
rakstisku referātu par paredzēto semināra tēmu. Jānokārto mutvārdu eksāmens. 
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Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.E.BrastiĦš. Latviešu ornamentika. R., 1923  
2.V.Celms. Latvju raksts un zīmes. R., 2007  
3.E.Dunsdorfs. Latvju ornamentu nosaukumi// Archīvs, XXII sēj., Melburna, 1982, 179. – 
208.lpp.  
4.J.Kursīte. Simetrija un asimetrija RaiĦa dzejas ornamentā// Ornaments Latvijā. R., 1994, 119. – 
123.lpp.  
5.Latvju raksti, 1. – 3.sēj., Parīze, 1990; vai 1.izd. – R., 1.-3.sēj., 1924 – 1931  
6.Ornaments Latvijā. Materiāli mākslas vēsturei. R., 1994  
7.S.Rizhakova. Jazyk ornamenta v latyshskoj kuljture. Moskva, 2002  
8.G.Zemītis. Ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē. R., 2004  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.R.Bagdasarov. Svastika:svjashchennyj simvol. Moskva, 2001  
2.A.Dancītis. Ugunskrusts. Latvju ugunskrusta formu sistemātisks apskats. R., 1931  
3.V.Ăinters. Senlatviešu simbolikas problēmas// Raksti un Māksla, 1940, Nr.1  
4.V.Klētnieks. Latviešu rakstraudzis// Archīvs, IV sēj., Melburna, 1973, 135. – 143.lpp.  
5.J.Kursīte. Vai dizaina nacionālajai piederībai ir nozīme?// Dizaina studija, 2007, Nr.6, 38. – 
42.lpp.  
6.I.Loze. Akmens laikmeta māksla Austrumbaltija. R., 1983  
7.J.Madernieks. Raksti. R., 1930  
8.Senoves baltu simboliai. Vilnius, 1992  
9.M.Slava. Latviešu rakstainie cimdi. R., 1992  
10.A.ShubĦikov, V.Kopcik. Simmetrija v nauke i iskusstve. M., 1972  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
Interneta resursi. 
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Kursa nosaukums    Tradicionālās kultūras mūsdienu interpretācijas Latvijā  
Kursa kods           Folk7003  
Kredītpunkti           2  
ECTS kredītpunkti          3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)     32  
Zinātnes nozare          Folkloristika  
Lekciju stundu skaits         16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits      16  
Kursa apstiprinājuma datums        10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Dr. Mākslas doktors asoc.prof. Valdis Muktupāvels 
 
Kursa anotācija 
 
Kursa mērėis ir iezīmēt tradicionālās kultūras un modernās kultūras attiecības un raksturot šo 
attiecību dinamiku Latvijā kopš 19. gs. vidus. Viens no galvenajiem šo attiecību aspektiem ir 
dažādu tradicionālās kultūras komponentu – folkloras, ieražu u. c. – radoša pārĦemšana, ko 
pavada dekontekstualizācija un rekontekstualizācija un ko mēdz apzīmēt ar apkopojošu terminu 
"folklorisms". Tiek piedāvāta folklorisma periodizācija, Ħemot vērā dominējošo ideoloăiju un 
folklorisma prakses. Katru periodu raksturojot, uzmanība pievērsta sociokulturālajiem 
procesiem, attieksmes pret folkloru un folklorisma praksi definējošajai ideoloăijai, konkrētiem 
folklorisma izpausmes veidiem un formām, muzikālajai praksei.  
 
Rezultāti  
 
Doktoranti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaĦas dažādu folklorisma procesu analīzei, kā 
arī apzinās šā aspekta nozīmi savā pētījumā.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Tradicionālā un modernā kultūra, to definēšanas dažādie aspekti. 4  
2.Folklorisma periodizācija: nacionālais romantisms.8  
3.Folklorisma periodizācija: tautiskais folklorisms pirms un pēc 2. pasaules kara.8  
4.Folklorisma periodizācija: 20. gs. 70.-80. gadu folkloras kustība.8  
5.Folklorisma parādības 20. gs. beigās un 21. gs. sākumā. 4  
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Piedalīšanās semināros ar mutvārdu vai rakstisku referātu par semināra tēmu 50%, kursa referāta 
sagatavošana un prezentēšana 50%.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.Anttonen, Pertti J. Folklore, Modernity, and Postmodernism: A Theoretical Overview // Nordic 
Frontiers. Recent Issues in the Study of Modern Traditional Culture in the Nordic Countries. 
Turku: Nordic Institute of Folklore, 1993, pp. 17-33.  
2.Bausinger, Hermann. Zur Kritik der Folklorismuskritik // Populus Revisus / ed. by Hermann 
Bausinger. Tübingen, 1966, S. 61-75.  
3.Bausinger, Hermann. Folklorismus in Europa // Zeitschrift für Volkskunde. 1969. H. 9.  
4.Bula, Dace. Dziedātājtauta: Folklora un nacionālā ideoloăija. Rīga: Zinātne, 2000.  
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5.Honko, Lauri. Studies on Tradition and Cultural Identity: An Introduction // Tradition and 
Cultural Identity / ed. by Lauri Honko. Turku: Nordic Institute of Folklore, 1988, pp. 7-26.  
6.KlotiĦš, Arnolds. The Latvian Neo-folklore Movement and the Political Changes of the Late 
20th Century // The World of Music, vol. 44 (3), 2002, pp. 107-131.  
7.Moser, Hans. Der Folklorismus als Forschungsproblem der Volkskunde // Hessische Blätter 
für Volkskunde 55, 1964, S. 9-57.  
8.Newall, Venetia J. The Adaptation of Folklore and Tradition (Folklorismus) // Folklore, Vol. 
98, No. 2, 1987, pp. 131-151.  
9.William A. Wilson. Herder, Folklore and Romantic Nationalism // Folk Groups and Folklore 
Genres: A Reader / ed. by Elliott Oring. Logan Utah: Utah State Univ. Press, 1989, pp. 21-37.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.BērziĦa, Vizbulīte. Tautasdziesmas gājums. Rīga: Zvaigzne, 1989.  
2.BērziĦa, Vizbulīte. Tautas muzikālā atmoda latviešu publicistu skatījumā. Rīga: Zinātne, 1983.  
3.Bohlman, Philip V. World Music: A very short introduction. Oxford University Press, 2002.  
4.Boiko, MārtiĦš. The Latvian Folk Music Movement in the 1980s and 1990s: From 
“Authenticity” to “Postfolklore” and Onwards / The World of Music, vol. 43 (2+3) Folk Music 
in Public Performance, 2001, pp. 113–118.  
5.KlotiĦš, Arnolds. Mūzikas folklora un mēs // Literatūra un Māksla, 1978. g. 24. nov., 12-13.  
6.Muktupāvels, Valdis. On some relations between kokles styles and contexts in the 20th century 
// Journal of Baltic Studies, 31(4), 2000, pp. 388-405.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
 1.Folklorismus Bulletin  
2.Journal of Folklore Research  
3.Zeitschrift für Volkskunde 
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Kursa nosaukums       Mūzika, kultūra un sabiedrība  
Kursa kods          MākZ7001  
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         Mākslas zinātne  
Zinātnes apakšnozare       Mūzikas vēsture un teorija  
Lekciju stundu skaits        20  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     12  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte   
  
Kursa autori  
Dr. Mākslas doktors asoc.prof. Valdis Muktupāvels 
 
Kursa anotācija  
 
Kursa mērėis ir iezīmēt mūzikas un kultūras kopumā daudzveidīgās kopsakarības, kā arī izcelt 
attiecīgos pētniecības virzienus un metodoloăijas. No mūsdienu etnomuzikoloăijas viedokĜa 
traktējot mūziku kā kultūru, tiek pievērsta uzmanība tās dažādajiem aspektiem: mūzika un 
valoda, mūzikas biosociālās sakarības, mūzika un sociālās grupas, mūzika patērētāju sabiedrībā. 
Tādējādi tiek aktualizēta mūzikas semantika, strukturālisms, antropoloăija, kā arī vairākas citas 
saistītas jomas.  
 
Rezultāti  
 
Doktoranti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaĦas, lai varētu reflektēt par dažādām 
mūzikas, kultūras un sabiedrības kopsakarībām, kā arī apzinās šā aspekta nozīmi savā pētījumā.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Mūzikas pētniecība un idejas par kultūra. 4  
2.Mūzika un valoda. 6  
3.Muzikālā uzvedība.4  
4.Mūzika un sociālās kategorijas.4  
5.Mūzika, tirgus un globalizācija. 4  
6.Mūzikas instrumenti kā kultūras objekti.4  
7.Mūzikas izcelsmes teorijas.6  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Piedalīšanās semināros ar mutvārdu vai rakstisku referātu par semināra tēmu 50%, kursa referāta 
sagatavošana un prezentēšana 50%. 
 
 Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.The Cultural Study of Music: A Critical Introduction / ed. by Martin Clayton, Trevor Herbert, 
Richard Middleton. New York, London: Routledge, 2003.  
2.Ethnomusicology: An Introduction / ed. by Helen Myers. New York, London: W. W. Norton 
& Company, 1992.  
3.The Garland Library of Readings in Ethnomusicology: A Core Collection of Important 
Ethnomusicological Articles in Seven Volumes / ed. by Kay Kaufman Shelemay, Wesleyan 
University. Garland Publishing, 1990:  
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Vol. 1: History, definitions, and scope of ethnomusicology  
Vol. 2: Ethnomusicological theory and method  
Vol. 3: Music as culture  
Vol. 4: Musical transcription  
Vol. 5: Cross-cultural musical analysis  
Vol. 6: Musical processes, resources, and technologies  
Vol. 7: A century of ethnomusicological thought  
4.Merriam, Alan P. The Anthropology of Music. Northwestern University Press, 1964.  
5.The Origins of Music / ed. by Nils L. Wallin, Björn Merker, Steven Brown. Cambridge, 
Massachusetts, London: The MIT Press, 2001.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra) 1.Anthropology in Theory: Issues in Epistemology / ed. by 
Henrietta L. Moore, Todd Sanders. Blackwell Publishing, 2006.  
2.Blacking, John. How Musical is Man? Seattle, London: University of Washington Press, 1973.  
3.Bohlman, Philip V. World Music: A very short introduction. Oxford University Press, 2002.  
4.Companion Encyclopedia of Anthropology / ed. by Tim Ingold. London, New York: 
Routledge, 2002.  
5.Herndon, Marcia, Norma McLeod. Music as Culture. Norwood, Pa.: Norwood Editions, 1979.  
6.Kartomi, Margaret J. On Concepts and Classifications of Musical Instruments. Chicago, 
London: University of Chicago Press, 1990.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 1.Ethnomusicology: Journal of the Society for 
Ethnomusicology. 1953-. Bloomington, Ind: Society for Ethnomusicology.  
2.Yearbook for Traditional Music. 1949-. New York: International Council for Traditional 
Music.  
3.The World of Music. 1959-. International Institute for Comparative Music Studies and 
Documentation. Wilhelmshaven, Germany: Heinrichshofen.  
4.Ethnomusicology Online. 1995-. Baltimore, Md.: University of Maryland. URL: 
http://research.umbc.edu/eol/  
5.Music and Anthropology. 1996-. University of Bologna, Italy. URL: 
http://research.umbc.edu/eol/MA/index.htm 
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Kursa nosaukums       Rietumeiropas modernisma dzeja  
Kursa kods          LitZ7008 
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)   32  
Zinātnes nozare         Literatūrzinātne  
Zinātnes apakšnozare       Cittautu literatūras vēsture  
Lekciju stundu skaits        16 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     16  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Juris KastiĦš 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis. Kursa mērėis ir analizēt ar doktorantiem Rietumeiropas modernās dzejas 
teoriju, kā arī praktiski semināros diskutēt par izcilākajiem lirikas darbiem no 19.gadsimta vidus 
līdz mūsdienām.  
Studiju kursa satura īss izklāsts.  
Kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daĜas: astoĦas lekcijas veltītas modernās dzejas 
poētikas galveno iezīmju, kā arī Bodlēra, franču simbolistu Malarmē, Rembo, Verlēna un vācu 
dzejnieku Hofmanstāla, Rilkes, Georges, Behera, Brehta, ekspresionisma liriėu Trākla, Lerkes, 
Benna un citu dzejnieku uzskatu analīzei. Kurss paredz radošu diskusiju par futūristu, dadaistu 
un sirreālistu manifestiem, bet pēc tam pārrunas par Apolinēra, Marineti, Švitera, Arpa, Eliota, 
Eliāra u.c. dzejnieku darbiem.  
Literatūrvēsturiskā materiāla apguve ievērojami paplašinātu doktorandu izpratni ne tikai par 
Rietumeiropas modernās dzejas, bet arī par modernisma un postmodernisma literatūru kopumā.  
Doktorandi iepazīstas ar Rietumeiropas modernās dzejas teorijas postulātiem un 
pamatprincipiem jaunas poetoloăijas radīšanā un mācās analizēt modernisma lirikas paraugus 
(simbolisms, jūgendstils, ekspresionisms, dadaisms, futūrisms u.c.)  
 
Rezultāti  
 
Doktorandi padziĜina savus priekšstatus par liriku un modernisma poētiku, atpazīst stilu 
daudzveidību un apgūst jaunās mākslinieciskās domāšanas likumsakarības un īpatnības.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Rietumeiropas modernās literatūras rašanās, tās teorētiskie avoti un svarīgākie pārstāvji.2  
2.Bodlēra dzeja un poētika. Franču simbolisti Verlēns, Rembo un Malarmē.2  
3.Diskusija par Bodlēra daiĜradi, un franču simbolistu darbu analīze. 2  
4.Vācu simbolisma ăenēze un tā spilgtākie pārstāvji – Hofmanstāls un George. Rilkes uzskati par 
liriku.2  
5. Vācu simbolistu darbu analīze. Rilkes lirika un viĦa attieksme pret modernismu.2  
6.Futūrisms un tā manifests. Diskusija par futūristu uzskatiem. Konstruktīvisms dzejā.2  
7.Vācu ekspresionisma lirika, tās spilgtākie dzejnieki. Benna, Trākla, Heima un citu 
ekspresionisma liriėu dzejoĜu apspriešana.2  
8.Pārrunas par ekspresionisma liriku. Dzejas paraugu apspriešana.2  
9.Dadaisms kā literatūras fenomens; tā daiĜrades principi. Vācu un franču dadaisti.2  
10.Diskusija par Arpa, Balla, Švitera un citu vācu un franču dadaistu darbiem.2  



 75

11.Apolinēra manifests par „jauno apziĦu“ 20.gadsimta dzejā. Franču modernā dzeja 
20.gadsimta 20. un 30.gados.2  
12.Sirreālisma manifesti. Andrē Bretons un viĦa mācība par jaunu poētiku.2  
13Diskusijas par sirreālisma liriku. DzejoĜu apspriešana.2  
14.Seminārs par liriku postmodernisma laikmetā - 20.gadsimta otrajā pusē.2  
15.Diskusija par vācu un franču dzeju 20.gadsimtā. Kopskats.2  
16.Noslēguma diskusija: dažādu dzejas skolu vērtēšana. 2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Apmeklēt ½ no lekcijām un ½ no semināru nodarbībām, nolasīt vismaz divus referātus un 
atbildēt pārbaudījumā divus teorētiskus jautājumus un analizēt vienu darbu, nosakot virzienu un 
stilu. 
 
 Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.Höllerer, Walter. (Hrsg.) Theorie der modernen Lyrik. Dokumente zur Poetik I. Rowohlt 
Taschenbuch Verlag: Reinbek bei Hamburg, 1966.  
2.Theorie des Expressionismus.Hrsg. von Otto F.Best. Reclam Verlag: Stuttgart, 1994.  
3.Die französische Lyrik II. Von Villon bis zur Gegenwart. Hrsg. von Hans Hinterhäuser. 
August Bagel Verlag: Düsseldorf, 1975.  
4.Leiß, Ingo; Stadler, Hermann. Wege in die Moderne. In: Deutsche Literatur der Gegenwart. 
Bd.8. dtv: München, 1997.  
5.Manifeste des Surrealismus. Rowohlt Verlag: Reinbek bei Hamburg, 1990.  
6.Manifeste des Futurismus. Rowohlt Verlag: Reinbek bei Hamburg, 1995.  
7.Rilke, Rainer Maria. Werke in drei Bänden. Insel Verlag: Leipzig, 1976.  
8.Trakl, Georg. Das dichterische Werk. dtv: München, 1977.  
9. Benn, Gottfried. Gesammelte Werke.dtv: München, 1975.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.Soergel, Albert; Hohoff, Curt. Dichtung und Dichter der Zeit. Zwei Bände. August Bagel 
Verlag: Düsseldorf, 1963.  
2.Верлен, Поль; Рембо, Артюр; Малларме,Стефан. Стихотворения. Проза. Рипол Классик: 
Москва, 1998.  
3.Поэзия французского символизма. Лотреамон.Песни Мальдорора. Издательство 
Московского университета: Москва, 1993.  
4.George, Stefan. Gesammelte Werke.dtv: München, 1975.  
5. Hofmannsthal, Hugo von. Gesammelte Werke. Fischer Verlag:Frankfurt am Main, 1979. 
  
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Žurnāla „Text + Kritik”numuri, kas veltīti modernisma dzejai un konkrētajai poēzijai.  
2. Interneta resursi par attiecīgajiem virzieniem un dzejniekiem. 
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Kursa nosaukums     Vācu literatūras modernā un postmodernā proza  
Kursa kods          LitZ7010 
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         Literatūrzinātne  
Zinātnes apakšnozare       Cittautu literatūras vēsture  
Lekciju stundu skaits        16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     16  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte  
   
Kursa autori 
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Juris KastiĦš 
 
Kursa anotācija 
 
Studiju kursa mērėis. Kursa mērėis ir iepazīstināt doktorandus ar vācu modernās prozas klasiėu 
un postmodernisma laikmeta izcilākajiem rakstniekiem un viĦu darbiem.  
Studiju kursa satura īss izklāsts.  
Kurss sastāv no divām daĜām – no 8 pārskata lekcijām un no 8 semināriem-diskusijām, kuros 
doktoranti varētu radoši apspriest mūsdienu literatūras šedevru poētikas un stila īpatnības, izteikt 
savus vērtējumus un spriedumus.  
Lekcijās doktoranti iepazīstas ar vācu modernās prozas rašanās priekšnosacījumiem un 
apstākĜiem, stilu daudzveidību un koeksistences fenomenu, kā arī ar tradicionālisma un 
modernisma literārajām batālij ām, salīdzinot dažādas raudzes rakstnieku daiĜradi (H.Manns, 
T.Manns, H.Hese, F.Kafka u.c.).  
Semināros doktoranti pēc izvēles analizē gan T.Manna, gan H.Heses, gan arī F.Kafkas, R. 
Mūzīla un vācu ekspresionistu prozu. 20.gs. otrā puse un veltīts Friša, Dīrenmata, Bahmanes u.c. 
vācu, austriešu un Šveices prozas meistaru darbiem, 21.gs. sākums – jaunākajiem Grasa, Lenca 
un Encensbergera darbiem.  
Doktorandi iepazīstas ar modernās vācu prozas veidošanos un tās garīgajiem teorijas 
pamatpostulātiem, apgūst stilu plurālismu 19./20. gs. mijā un spilgtākajiem tā pārstāvjiem – 
T.Mannu, H.Mannu, H. Hessi un F,Kafku, kā arī ar izcilākajiem postmodernisma laikmeta 
klasiėiem – Grasu, Bahmani, Frišu un Direnmatu.  
 
Rezultāti  
 
Doktorandi iegūst padziĜinātu ieskatu modernisma poētikā un estētiskajās nostādnēs, mācās 
analizēt konkrētu literatūras darbu, pamatojoties uz lekcijās dotajām nostādnēm. Iegūtās 
zināšanas var noderēt, rakstot promocijas darbu literatūrzinātnē cittautu literatūras vēsturē. 
 
 Kursu apraksts-plāns  
 
1.Modernās vācu prozas veidošanās apstākĜi un garīgie pamati. 2  
2.Stilu plūrālisms un modernās prozas pamatproblēmas: tradīcijas inerce un modernisma 
meklējumi. 2  
3.Sociālkritiskais aspekts (H.Manns) un filozofiskās koncepcijas proza (T.Manns). 2  
4.Modernisma klasiėis F.Kafka. 2  
5.Postmodernisma laikmeta prozas klasika – Grass, Bahmane, Frišs, Dīrenmats. 2  
6.Intelektuālās prozas virsotnes – H.Heses darbi. 2  
7.Mūsdienu vācu prozas ceĜi – postmodernisma triumfs vai pārejas periods? 2  
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8.Triviālais un postpostmodernais – vai jauns stilu plūrālisms? 2  
9.Seminārs –diskusija: 20.gs.sākuma vēsturiskā “mācība” – stilu un poētiku cīĦs lauks. 2  
10.Seminārs –diskusija: Sociālkritiskais reālisms un maăiskais reālisms – pa kuru ceĜu, 
literatūra? 2  
11.Seminārs –diskusija: Intelektuālā un filozofiskā proza – modernās literatūras pamatparametri 
(T.Manns un H.Hese). 2  
12.Seminārs –diskusija: Orientēšanās un dezorientācija – eksistenciālā situācija Kafkas prozā. 2  
13.Seminārs –diskusija: Pēckara vācu literatūra: divi ceĜi literatūrā divās vācu valstīs. 2  
14.Seminārs –diskusija: Vai jauns stils un jauna poētika ir jauna valoda? – I.Bahmanes modernā 
proza. 2  
15.Seminārs –diskusija: Friša un Grasa proza – no vēstures mītiskās uztveres līdz groteskai 
erotikai: kam taisnība? 2  
16. Seminārs –diskusija: Jaunāko postmodernisma darbu izvēle (Jelinekas fizioloăija: kam 
Nobela prēmija?). 2  
* Semināru tematika var tikt mainīta, ievērojot doktorantu vēlējumus un priekšlikumus.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Apmeklēt 2/3 no lekcijām. Jāpiedalās vismaz ½ no semināriem. Jāsagatavo vismaz 2 referāti 
semināriem. Pārbaudījumā jāanalizē kāds konkrēts literārs darbs, kā arī divi teorētiski jautājumi. 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in 6 Bänden. Zweiburgen Verlag: Köln, 1990.  
Deutsche Literaturgeschichte. Band 11. Die Nachkriegszeit. 1945- 1968. dtv: München, 1995.  
Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. Hrsg. von W.Barner. Verlag 
Beck: München, 1994.  
Deutschsprachige Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung: München, 1989.  
Tabūns B. Modernisma virzieni. R., 2003.  
6. Modernism. A Guide to European Literature. 1890. – 1930. – London, 1991.  
Enzensberger, H.M. Josefine und ich. Suhrkamp: Frankfurt am Main, 2006.  
Grass, G. Beim Häuten der Zwiebel. Steidl: Göttingen, 2006.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra) Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 
Nymphenburger Verlagshandlung: München, 1987  
Rishar L. Enciklopedija ekspressionizma. - M., 2003.  
Neues Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur seit 1945. Hrsg. von Moser. 
nymphenburger: München, 1990.  
Hauptwerke der deutschen Literatur. Darstellungen und Interpretationen. Hrsg. von Kluge und 
Radler. Kindler: München, 2000.  
Literārā žurnāla „Text und Kritik”speciālie numuri, kas veltīti atsevišėu autoru daiĜradei.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
Interneta resursi 
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Kursa nosaukums        Vizuālo tekstu semiotika 
Kursa kods          MākZ7002  
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         Mākslas zinātne  
Zinātnes apakšnozare      Teātra un kino vēsture un teorija  
Lekciju stundu skaits        8  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     8 
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte   
 
Kursa autori 
Dr. Filoloğijas doktors asoc.prof. Viktors Freibergs 
 
Kursa anotācija 
 
Kursa mērėis ir aplūkot vizuālā vēstījuma metaforizācijas principus, proti, atbildēt uz jautājumu, 
kā saviem prototipiem vizuāli l īdzīgas jeb ikoniskas zīmes kino vēstījumā iegūst abstraktu vai 
metaforisku jēgu, kā tiek konstruēta konkrētā filmas tēla nozīme. Kursa ietvaros tiek aplūkotas 
galvenās kinematogrāfiskā vēstījuma formas, lielāko vērību pievēršot tai kino tradīcijai, kas 
apzināti noārda mītu par filmu kā realitātes dublikātu.  
 
Rezultāti  
 
Kursa mērėis ir sniegt sapratni par kinematogrāfiskā vēstījuma strukturēšanas teorētiskajām 
koncepcijām, kuras savu konkrētno izpausmi rod katras filmas vizuālo tēlu sistēmā, tādejādi 
nostiprinot arī kino kā specifiskas valodas jēdzienu, sniegt prasmi identificēt kino vēstījumā tos 
klaji kinematogrāfiskos paĦēmienus, kas Ĝauj integrēt filozofiskos, mākslinieciskos, estētiskos 
utt. principus, kas ir katras filmas pamatā kā tās dziĜākās „ietvara struktūras”. Tiek veidota 
izpratne par stila kategoriju kino. 
 
Kursu apraksts-plāns 
 
1.Kino vēstījuma formas. Mimētiskais un dieăētiskais vēstījums: vēsturisks pārskats. 2  
2.Parametriskais vēstījums kino. Vizuālais tēls kā vēstījums konsolidēšanas princips.2  
3.Postmodernā kino vēstījuma iezīmes. Kinematogrāfiskā vēstījuma stratēăijas novitātes 21. 
gadsimta kino.  
4.Sirreālisms kino. Žans Kokto un Luiss Bunjuels.2  
5.Seminārs: Iekāres konstrukcija sirreālisma kino.2  
6.Franču jaunais vilnis. Robs-Grijē verbālais kino.2  
7.Alēns Renē: telpas un laika dekonstrukcija.2  
8.Seminārs: Alēna Renē filma „Pērn Marienbādē”. 2  
9.Ahronoloăisms un intertekstualitāte: Žana Lika Godāra un Žaka Trifo filmas.2  
10.Seminārs: Godārs un Trifo – kino par kino un montāžas hegemonija.2  
11.Transcendentālisms kino (Dreijers, Odzu).2  
12.Seminārs: Sadzīviskais un eksistenciālais Odzu filmā „Tokijas stāsts”.2  
13.ApziĦas plūsmas kino: Tarkovskis, Antonioni, Fellini.2  
14.Seminārs: Telpas un laika subjektivitāte Tarkovska filmā „Spogulis". 2  
15.Seminārs: kadra neproporcionalitāte un vizuālā vēstītāja neuzticamība Antonioni filmās.2  
16.Seminārs: Karnevalizācijas elementi Fellini darbos. 2  
17.Skatiens („gaze”) un skatītājs kā vēstījuma subjekts. 2  
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18.Noslēguma diskusija. 2  
19.Individuālo darbu izstrāde. 2  
20.Individuālo darbu izstrāde. 2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Piedalīšanās semināros; jāiesniedz kursa noslēguma darbs  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film. Madison: University of Wisconsin 
Press  
2.Chatman, Seymour (1990) Coming to Terms: Narration in Fiction and Film: Barnes and Noble  
3.Metz, Christian (1974) Film Language: A Semiotics of Cinema, Oxford University Press  
4.Wollen, Peter (1972) Signs and Meaning in the Cinema, London, Secker and Warburg/BFI 
  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1.Film Theory and Criticisms. Introductory Readings Ed. by Leo Braudy and Marshall Cohen 
(1999), Oxford University Press.  
2.Stam, Robert (1990) Subversive Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism, and Film A 
Companion to Film Theory, Oxford University Press  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
Interneta resursi. 
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Kursa nosaukums      „Sudraba laikmets” krievu literatūrā  
Kursa kods          LitZ7009  
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare        Literatūrzinātne  
Lekciju stundu skaits        30  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits      2  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Dr. Filoloğijas doktors prof. Ludmila Sproğe 
 
Kursa anotācija 
 
Kurss sniedz pārskatu par dažādu estētisku strāvojumu izveidi un attīstību 19. gs. beigu un 20. 
gs. sākuma krievu literatūrā. Kursā atspoguĜoti pētījumi par 1890.-1920. gadu literatūras procesa 
likumsakarībām. Īpaša uzmanība kursā veltīta tādiem modernisma literatūras strāvojumiem kā 
simbolisms, akmeisms, futūrisms. Kursa materiāls tiek aplūkots kontekstā ar jaunām filozofijas, 
teātra un vizuālās mākslas tendencēm.  
 
Rezultāti  
 
Apgūstot kursu, studentam ir priekšstats par 20. gs. literatūrzinātniskajām skolām, kuru 
uzmanības centrā ir „Sudraba laikmeta” literatūra. Tā kā kursa apguve ir saistīta ar būtiskiem 
literatūras vēstures un teorijas jautājumiem, studenti apgūst nepieciešamo zinātnisko 
terminoloăiju, iegūst priekšstatu par prozas, lirikas un dramaturăijas galveno tendenču 
konceptuālo izpēti. Studenti iegūst informāciju kā par klasiskiem, tā arī par jaunākajiem 
pētījumiem „Sudraba laikmeta” teorijas un vēstures jomā. 
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Ievads kursā. „Kultūras renesanses” jēdziens (N.Berdjajevs). Jēdziens „Sudraba laikmets” 
(N.Ocups). Krievu literatūra 20. gs. sākumā.2  
2.Simbolisma literatūras estētiskie principi: teorētiskie raksti un manifesti.2  
3.Simbolisma romāns. Neomitoloăisms. 2  
4.Simbolistu dzeja.4  
5.Simbolisma dramaturăijas principi.4  
6.Akmeistu deklarācijas un viĦu estētiskā programma.2  
7.Akmeistu daiĜrades raksturojums.6  
8.Futūristu manifesti. Kubafutūrisms. Egofutūrisms.2  
9.Futūristu daiĜrades raksturojums.6  
10.Modernistu periodiskie izdevumi (mēnešraksti, žurnāli u.c.)2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
Studentiem ir jāapmeklē lekcijas un jāapgūst kursa mācību pamatliteratūra.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1.Russkaja literatūra rubeža vekov (1890-načalo 1920 gg.). Moskva: „Nasledije”, 2001, Kn.1,2  
2.Payman A. Russkij simvolizm. S-Pb: „Respublika”, 1998  
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3.Hansen-Love. Der Russische Symbolismus: System und Entfaltung der poetischen Motive. 
Wien, 1998  
4.Antologija akmeizma. Moskva, 1999  
5.Russkij futurizm. Moskva: „Nasledije”, 1999  
6.Aistore de la Litterature Russe le XX siecle l’age d’argent. Librairie Arth’eme Fayard, 1987  
7.Sproăe L., Vāvere V. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras „Sudraba 
laikmets”. Rīga: „Zinātne”, 2002  
8.Russkaja literatūra i žurnālistika načala XX veka. 1905-1917. Moskva: „Nauka”, 1984  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.Kritika russkogo simvolizma. M: „Olimp”, 2002, T.1,2  
2.Kritika russkogo postsimvolizma. M: „Olimp”, 2002  
3.Russkaja literatūra i žurnālistika načala 20 v. 1905-1917. M: „Nauka”, 1984  
4.Omri Ronen. Serebrjanyj vek kak umysel i vymysel. M.:ATN, 2002  
5.Bogomolov N. Russkaja literatūra načala 20 v. I okkultizm. M:NLO, 1999  
6.Vospominanija o Serebrjanom veke. M: „Respublika”, 1993  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1.Russkaja literatūra, SPb.  
2.Russian literature. Amsterdam  
3.NLD  
4.www.Ruthenia.ru 
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Kursa nosaukums   M.Bulgakovs un krievu 20.gs. 20.-30.gadu literatūra un teātris  
Kursa kods          LitZ7001 
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         Literatūrzinātne  
Lekciju stundu skaits        26  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     6  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Hd. Mākslas habil. doktors prof. Silvija Radzobe 
 
Kursa anotācija  
 
Balstoties uz doktorantu maăistrantūrā iegūtām zināšanām krievu un ārzemju literatūras un teātra 
vēsturē, kā arī literatūras un teātra teorijā, veidot padziĜinātu priekšstatu par rakstnieka 
M.Bulgakova radošo likteni padomju totalitārisma apstākĜos, par viĦa prozas un dramaturăijas 
specifiku modernisma kontekstā, iedziĜinoties tradīcijas un novatorisma simbiozes problēmā, par 
viĦa vietu un lomu 20.gs. 20.-30.gadu krievu literatūras un teātra situācijā. Katrs doktorants, kas 
raksta promocijas darbu humanitārajās zinātnēs, šajā studiju kursā var iegūt padziĜinātas 
zināšanas par radošu personību (M.Bulgakova) kā sava laika izteicēju, par stilizācijas un 
fantastikas problemātiku modernisma literatūrā un teātrī.  
Studiju kursa īss satura izklāsts Studiju kursā tiek izsekots M.Bulgakova biogrāfijas 
nozīmīgākajiem aspektiem uz Krievijas 20.gs. pirmās puses vēstures un mākslas fona, akcentējot 
viĦa personību veidojošos faktorus. Analizējot M.Bulgakova radošā rokraksta savdabību, tiek 
izsekots viĦa ierosmes avotiem reālajā īstenībā, krievu un ārzemju literatūrā, kā arī teātrī. 
Analizējot stāstus, romānus un lugas, uzmanība tiek centrēta uz modernisma modifikācijām, 
skatot tās stilizācijas, fantastikas, mistikas kontekstā.  
 
Rezultāti  
 
Studiju kursā doktoranti iegūst padziĜinātu ieskatu krievu literatūrā un teātrī 20.gs. 1.pusē, kā arī 
modernisma (literatūrā un teātrī) teorijā un tās praktiskā izmantošanā mākslas darbu analīzes 
procesā. 
 
 Kursu apraksts-plāns 
 
1.M.Bulgakova (M.B.) personību veidojošie komponenti – ăimene, izglītība, estētiskās intereses, 
privātā dzīve, slimības, profesijas, raksturs, vēsture. (L)4  
2.M.B-a brieduma gadu stils t.s. fantastiskais reālisms, tā veidošanās daiĜrades gaitā no 
vienkāršākām uz sarežăītākām formām kā modernisma modifikācija.(L)4  
3.M.B. krievu 20.gs. 20.-30.gadu literatūras un teātra kontekstā. (L)2  
4.N.Gogolis, E.T.A.Hofmanis, vācu-austriešu ekspresionisti, viduslaiku mistika, Rietumu reliăija 
kā iedvesmas un stilizācijas avoti M.B-a daiĜradē. (L)4  
5.Utopija/antiutopija kā fantastikas avots M.B-a daiĜradē (H.Velsa daiĜrade, krievu literatūras-
filozofijas utopiskā tradīcija - simbolisma un sovjetisma atšėirīgās hipostāzes). (L)4  
6.Tēli ar simbolisku nozīmi M.B-a daiĜradē (zaĜā lampa, putenis, lidojums, sapnis, dubultnieks, 
ārprāts, pilsēta utt.) – ăenēze, loma. (L)2  
7.M.B., krievu simbolisms, futūrisms, padomju ideoloăija par „jaunā cilvēka” radīšanu. 
Fantastiskās antiutopijas „Liktenīgās olas”, „SuĦa sirds” (S)2  
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8.M.B-a „Meistars un Margarita” – rašanās gaita, publikācijas, avoti, virziens, stils, filozofija, 
kompozīcija (S) 4  
9.M.B. un teātris. Attiecības ar Maskavas Dailes teātri, ar A.Tairovu, V.Meierholdu. Lugu 
iestudējumi. „Teātra romāns”.2  
10.M.B. un StaĜins. Luga „Batumi”. (L)2  
11.Teātra tēmas specifika M.B-a lugā „Molj ērs”. (S)2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Jāapmeklē 2/3 no lekcijām; jāpiedalās studiju kursā paredzētajos 3 semināros; jāizlasa 1 
M.Bulgakova romāns (Meistars un Margarita), 1 garais stāsts (SuĦa sirds vai Liktenīgās olas), 2 
lugas (Moljērs, Zojas dzīvoklis). Eksāmenā jāizpilda tests, kas balstās uz lekcijām un izlasītajiem 
darbiem.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.Chudakova M. Zhiznjeopisanjije M.Bulgakova. – M., 1988  
2.Sokolov B. Bulgakov. Enciklopedija. – M., 2005  
3.Belobrovceva I., Kuljjus S. Roman Mihaila Bulgakova „Master i Margarita”. Opit komentarija. 
– Tallin, 2004  
4.Lesskis G. Triptih M.Bulgakova o russkoi revoljuciji. – M.,1999  
5.Lesskis G., Atarova K. Putevodjitelj po romanu Mihaila Bulgakova „Master i Margarita”. – 
M., 2007  
6.Smeljanskij A. Mihail Bulgakov v Hudozhestvennom teatre. – M., 1989  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.Bulgakov M. Dnjevnjik. Pisma. 1914-1940. – M., 1997  
2.Zemskaja E. Mihail Bulgakov i jevo rodnije. – M., 2004  
3.Jablokov E. Hudozhestvennij mir Mihaila Bulgakova. – M., 2001  
4.Nikoljskij S. Nad stranjicami antiutopij K.Chapeka i M.Bulgakova. – M., 2001  
5.Bulgakov. The Novelist – Playwright. – Luxembourg, 1995  
6. Proffer E. Mikhail Bulgakov. – NY, 1989  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Radzobe S. Cik fantastisks ir Mihaila Bulgakova fantastiskais reālisms? – Literatūra un 
Māksla, 1991, 29.09, 6.10  
2.Radzobe S. „Ak, māmiĦ, ko nu iesākšu, bez olām palicis?” // Grām.: Bulgakovs M. Liktenīgās 
olas. – R., 2005, 109.-131.lpp. 
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Kursa nosaukums        AmerikāĦu drāma un teātris 
Kursa kods          MākZ7003  
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         Mākslas zinātne  
Zinātnes apakšnozare        Teātra zinātne  
Lekciju stundu skaits        16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     16  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori   
Dr. Mākslas doktors pasn. Guna ZeltiĦa 
 
Kursa anotācija 
 
Kurss sniedz zināšanas par amerikāĦi drāmu un teātri no tā rašanās pirmsākumiem 19. gs. beigās 
līdz 21.gs. sākumam, apskatot gan dažādu teātra modeĜu - ceĜojošā, komerciālā, neatkarīgā - 
izveidošanos un transformācijas, gan arī izcilāko amerikāĦu aktieru un režisorudarbību.  
Īpaša uzmanība pievērsta 20. gs. modernajai amerikāĦu dramaturăijai, tādiem autoriem kā J. 
O`Nīls, A. Millers, T. Viljamss un viĦu radītās estētikas ietekmei uz mūsdienu amerikāĦu un 
Eiropas teātri.  
Kursā paredzēts analizēt arī mūsdienu amerikāĦu kino un teātra mijiedarbību, un tās radīto 
aktieru - "zvaigžĦu" fenomenu. 
  
Rezultāti  
 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par amerikāĦu teātra un drāmas vēsturisko 
attīstību, veidošanās procesiem, funkcijām un lomu mūsdienu teātra pasaules kontekstā.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt amerikāĦu teātra, drāmas un kino personības un 
parādības, to devumu pasaules kultūrā, orientēties globālajos teātra procesos.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.AmerikāĦu teātra vēsturiskā veidošanās, pirmās no Eiropas ieceĜojošās aktieru trupas, 
patstāvīga un profesionāla teātra aizsākumi. V. Čapmena "Peldošais teātris", pirmie amerikāĦu 
teātra režisori, menedžeri, aktieri. "Teātru Sindikāta" nodibināšanās 1896. gadā.2  
2. Komerciālā un t.s. neatkarīgā teātra modeĜa izveidošanās ASV (Brodveja u. c. teātri un 
"Provinstown Players", Vašingtona laukuma aktieru studija, Jēlas universitātes teātris u. tml.).2  
3."Ăildes" teātris, tā mērėis, virziens, repertuārs, ievērojamākie uzvedumi. E. Le Galjenes 
Pilsoniskais Repertuāra teātris, "literārās bibliotēkas" ideja teātrī. Slavenie amerikāĦu aktieri - 
Edvīns Būts, Berimoru dzimta, Ketrina Kornela, Helēna Heiza u. c.2  
4."Grupas" teātris, tā vadītāji, repertuārs. Dramaturgs K. Odetss.2  
5."Federālo teātru projekts" un režisors, aktieris O. Velss. 2  
6.V. Sarojana, M. Andersona, T. Vaildera, L. Helmanes, Š. Andersona dramaturăija. 2  
7.Režisora D. Belasko ieguldījums amerikāĦu teātra modernās skatuves tehnikas radīšanā.2  
8.J. O'Nīla dramaturăija. "Mīla zem gobām", "Sēras - Elektras liktenis", "Spalvainais pērtiėis", 
"Mēness likteĦa pabērniem" u. c. Ievērojamākie iestudējumi. 4  
9.Torntona Vaildera dramaturăija.2  
10.Artura Millera dramaturăija.2  
11.T. Viljamsa daiĜrade. "Ilgu tramvajs", "Stikla zvērnīca", "Vasara un dūmi", "Leguānas nakts" 
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u. c. lugu stilistika, tēmas, varoĦi. AmerikāĦu režisoru un aktieru ievērojamākie sasniegumi šīs 
dramaturăijas iestudējumos E. Kazans, H. Kvintero, M. Brando). 2  
12.E. Olbija dramaturăija. "Kas notika zooloăiskajā dārzā?", "Kam no Vulfa kundzes bail", 
"AmerikāĦu sapnis", "Mazā Alise" u. c. lugas, to uzvedumi un nozīme mūsdienu amerikāĦu un 
pasaules teātra attīstībā. 2  
13."Living Theatre", "Open Theatre", "Performance Group". Eiropas avangarda teātra ietekme 
uz 40., 50., 60. un 70. gadu amerikāĦu avangarda teātri. Dž. Čaikins, Dž. Beks, Dž. Melaina, R. 
Šehners.2  
14.Mūsdienu amerikāĦu teātra situācija. Komerciālie Brodveja, alternatīvie, repertuāra, 
Universitāšu teātri. 4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums – obligāts + 2 referāti (50%), kursa 
pārbaudījums – mutveida eksāmens (50%) un rakstveida pārbaudījums.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.ZeltiĦa G. Amerikas Savienoto Valstu režija (1900 – 1945). Galvenās tendences. Grām.: 
20.gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā. Rīga:Jumava. 2004, 806. –831.lpp.  
2.Bigsby C. W. E. A critical introduction to twentieth century American drama, Vol. 1. (1900-
1940). Vol. 2 (A. Miller, E.Albee, T. Williams) Cambridge, 1989.  
3.Black D. The Magic of theatre. - N.Y., 1995.  
4.Blum D. A pictorial history of the American theatre. - N.Y., 1986.  
5.Brady D., William D. Director's Theatre. - Nr. 4., 1988.  
6.Garff B., Wilson. Three hundred years of American drama & theatre. University of California 
at Berkley, 1982, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.  
7.Henderson M. Theater in America: 200 Years of Plays, Players and Productions. N.Y.,1996.  
8.Leiter S. From Belasco to Brook: Representative Directors of the English Speaking Stage. 
Westport,, Conn.: Greenwood Press, 1991.  
9.Oliphant D., ed.Twentieth Century American Playwrights: Views of a Changing Culture. 
Austin:1994.  
10.The Oxford Companion to American Theatre. - N.Y., 1992.  
11.The Oxford Companion to American Theatre. - N.Y., 2005.  
12.Wilmeth D. The Cambridge History American Theatre. Vol. 3. Post-World War II to the 
1990s. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.American Writers. Vol. IV. - N.Y., 1984.  
2.Innes C. Avant-Garde Theatre. - London, N.Y., 1993.  
3.Lee D., Meersman R., Murphy B. B. Stage for a Nation. The National theatre. 150 years. - 
N.Y., London, 1985.  
4.Porter I. Myth and modern American drama. - N.Y., 1969.  
5.Toothey T. J. L. A History of the Pulitzer Prize Plays.- N.Y., 1967. 
  
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1.American Theatre Published by Theatre Communications Group, from 1989 to 2007.  
2.http://www.americantheatre.com 
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Kursa nosaukums      Tradicionālās kultūras lauka pētījumi  
Kursa kods         Folk7001  
Kredītpunkti         4  
ECTS kredītpunkti        6  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)   64  
Zinātnes nozare        Folkloristika  
Zinātnes apakšnozare       Salīdzināmā folkloristika  
Lekciju stundu skaits        12  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits    52  
Kursa apstiprinājuma datums      10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu      Filoloăijas fakultāte   
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Lekcijās par lauka pētījumiem un lauka pētījumos (ekspedīcijās) sniegt padziĜinātu ieskatu 
tradicionālās, mūsdienu kultūras un folkloras, mutvārdu vēstures (oral history) mijiedarbības 
procesos. Lauka pētījumos katrs no doktorantiem var būtiski papildināt teorētisko propmocijas 
darba sadaĜu ar praktiskiem pašu vērojumiem audiālā un vizuālā veidā.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Studiju kurss sastāv no ievadlekcijām, tam sekojošas 
ekspedīcijas (lauka pētījuma) un noslēguma semināra, kurā tiek apkopots lekcijās dzirdētais un 
ekspedīcijā iegūtais teorētiskais un praktiskais materiāls. Lekcijās notiek iepazīstināšana ar lauka 
pētījuma metodēm un praktiskajiem paĦēmieniem, akcentējot dažādās dialoga (intervija, saruna 
ar teicēju) iespējas, kā arī veidus dialoga, lauka vides, apkārtnes audio, vizuālajai fiksācijai. Tiek 
aplūkota lauka pētījumu foto un videofiksācijas specifika, dažādās audiopieraksta iespējas (ar 
roku, datorā – ekspedīcijas dienasgrāmata, ar diktafonu – interviju pieraksts). Tiek piedāvāta 
iespēja noskatīties un analizēt iepriekšējo ekspedīciju audio un video materiālus. Lauka pētījums 
(ekspedīcija) norisinās grupā, pasniedzēja vadībā plānojot un veicot intervijas. Katras 
ekspedīcijas dienas noslēgumā notiek pārrunas par dienā piefiksēto, spilgtākajiem ieguvumiem, 
iespaidiem, kas Ĝauj visai grupai sekot līdzi zīmīgākajiem atradumiem ekspedīcijas laikā. 
Nolsēguma seminārā katrs no ekspedīcijas dalībniekiem sagatavo mutvārdu ziĦojumu par 
ekspedīcijā paveikto. Pēc ekspedīcijas tiek apstrādāti, sakārtoti iegūtie materiāli un nodoti 
glabāšanai FF krātuvē. Lauka pētījumi tiek veikti vai nu Latvijas novados, vai arī citviet 
(Baltkrievijā, Krievijā – Sibīrijā, Lietuvā, Krievijā, Kanādā u.c.), kur ir latviešu diaspora vai arī, 
kur pētījuma temats Ĝauj būtiski papildināt doktorantu teorētiskās iestrādes folkloristikā, 
mitoloăijā.  
 
Rezultāti 
 
Kursa ietvaros tiek iegūtas kā teorētiskas, tā praktiskas iemaĦas tradicionālās kultūras (folkloras, 
mitoloăijas) reliktu apzināšanai mūsdienu vidē. Doktoranti iegūst iespēju papildināt savu 
promocijas darbu teorētiskās nodaĜas ar pašu veiktiem praktiskiem vērojumiem un praktisku 
materiālu, kuru apkopojums ieguvis aprobāciju zinātniskā seminārā. 
 
 Kursu apraksts-plāns 
 
1.Par sagatavošanas posmu lauka pētījumiem.2  
2.Dialogs lauka pētījumos. Dialoga veidi. 2  
3.Audiālais pieraksts (ko pierakstīt un kā pierakstīt).2  
4.Vizuālais pieraksts (foto un videofiksācija). 2  
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5.Dzīvesstāsta vieta un nozīme lauka pētījumos. 2  
6.Tradicionālā kultūra: valoda, ticējumi, rituāli, dabas un kultūrvēsturiski, mitoloăiski objekti un 
to fiksācija.2  
7.Lauka pētījumi uz vietas (ekspedīcija).50  
8.Apkopojošs seminārs par lauka pētījumu norisi.2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
Lekciju noklausīšanās un obligāta piedalīšanās lauka pētījumā (ekspedīcijā) un noslēguma 
seminārā ar individuālu ziĦojumu par ekspedīcijā iegūto materiālu. Iegūtā materiāla apstrāde un 
nodošana LU FF audio un vizuālo materiālu krātuvē. Eksāmena atzīme summējas no visu trīs 
komponentu novērtējuma (lekciju noklausīšanās, darbs lauka pētījumos, ziĦojums noslēguma 
seminārā par paveikto).  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.B.Bela-KrūmiĦa. Dzīvesstāsti mutvārdu vēstures skatījumā//Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. R., 
2002, 30. – 37.lpp.  
2.K.Becker. Picturing in Field: Relationships between Visual Culture and Photographic Practice 
in a Fieldwork Setting// Folklore, Heritage, Politics and Ethnic Diversity. Botkyrka, Sweden, 
2000, p. 100 - 121  
3.K.Goldstein. A Guide for Fielde Workers in Folklore. Hatboro, Pennsylvania, 1964  
4.B.Krogzeme-Mosgorda. Anketēšanas metode folkloras vākšanā pētnieka statusa problēma un 
stāstījuma izveides iespējas// Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. R., 2002, 37. – 45.lpp.  
5.Kursenieki mainīgajā pasaulē. R., 2007  
6.Latvijas mutvārdu vēsture. Spogulis. Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība. R., 2007  
7.Ž.Ramoškaite-Sverdioliene. Archaic Folklore Elements in contemporary Everyday Life// 
Contemporary Folklore: Changing World View And Tradition. Tartu, 1996, p. 79 - 86  
8.J.Rudzītis. Latviešu vēstītājas folkloras dzīve tautā 19. un 20.gs. R., 2006  
 
Literatūra (02-papildliteratūra) 1.P.Blyton. The Image of Work: Documentary Photography and 
the Pruduction of Reality// in: International Sociale Science Journal, vol.39, 1987, Nr.3, pp. 415 - 
425  
2.D.Bula. Zvejnieku bērni: Pieredzes ceĜi mangaĜsalnieku atmiĦu stāstos// Letonica, 2007, Nr. 
16, 7. – 27.lpp.  
3.Exploring Society Photographically. Becker H. (ed). Evanston, 1981  
4.R.Hiiemae. A Hundred Years of Walking the Roads and Marching the fields// Folklore. 
Electronic Journal of Folklore. Tartu, 1998, Nr.9, p. 101 - 106  
5.V.Jarv. Old Stories in Contemporary Times – a collecting Experience in the Orava Village in 
Siberia// Folklore, vol. 13, Tartu, 2000, p.37 – 66  
6.Ko dzied un stāsta Kūkās. R., 2004  
7.J.Kursīte. Kultūrainava kā daĜa no ‘savs – svešs’ binārās sistēmas// Vara un kultūra. R., 2007, 
103. – 111.lpp.  
8.J.Kursīte. Nomales identitāte un centra identitāte// Nomales identitāte. R., 2005, 17. – 22.lpp  
9.G.Pakalns. Stāstījumi un stāstījumu pētniecība – dažas idejas, iespējas un piedzīvojumi// 
Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. R., 2002, 45. – 59.lpp.  
10.Suitu identitāte. R., 2005  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
Interneta resursi. 
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Kursa nosaukums    Zinātniskās publikācijas par promocijas darba tēmu  
Kursa kods          SDSK7010 
Kredītpunkti          14  
ECTS kredītpunkti         21  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    224  
Zinātnes nozare         SDSK#  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008 
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērėis. Sniegt iemaĦas un prasmes zinātnisku publikāciju sagatavošanā.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Doktorandam promocijas darba izstrādāšanas laikā jāsagatavo 
par savu promocijas darbu vismaz 3 zinātniskās publikācijas starptautiski recenzējamos 
izdevumos. Tās līdz promocijas darba aizstāvēšanai vai nu tiek publicētas vai arī tām jābūt 
pieĦemtām publicēšanā. Zinātniskie raksti tiek izstrādāti konsultējoties ar zinātniskā darba 
vadītāju par promocijas darba atsevišėiem jautājumiem. Rakstu apjomu nosaka konkrētā 
zinātniskā izdevuma prasības, taču raksts nedrīkst būt mazāks par pusi no autorloksnes (20000 
zīmes). Optimālais raksta apjoms – 1 autorloksne (40000 zīmes). Līdzautorības gadījumā tiek 
izvērtēts promocijas daba autora konkrētais ieguldījums raksta veidošanā. Ja tas sastāda pusi vai 
mazāk par pusi no raksta apjoma, tad doktorandam vienas publikācijas vietā jābūt divām.  
 
Rezultāti  
1)Akadēmisko rakstīšanas prasmju izkopšana un apguve.  
2)Zinātnisko publikāciju sagatavošanas, iesniegšanas un teksta rediăēšanas prasmju apgūšana.  
3)Zinātniskās sabiedrības iepazīstināšana ar savu zinātnisko pētījumu rezultātiem. 
  
Kursu apraksts-plāns  
Doktorandu individuālais darbs, izstrādājot zinātniskās publikācijas. Konsultācijas ar darba 
vadītāju. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1)Doktantūras padomē jāiesniedz publicēto vai publicēšanai pieĦemto rakstu kopijas.  
2)Ja raksts pieĦemts publicēšanai, bet promocijas darba aizstāvēšanas brīdī vēl nav publicēts, 
jāiesniedz izdevuma redactora rakstisks apliecinājums par gatavību rakstu publicēt.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.A.Andžāns. Zinātnes ētika// Sarunas, X sēj., R., 2008, 126. – 138.lpp.  
2.B.Mūze, D.Pakalna, I.KalniĦa. Bibliogrāfiskas norādes un atsauces: metodisks līdzeklis. R., 
2005  
3.I.Rozenvalde, I.Jansone. Gatavojam publikāciju. Par ko ir jādomā//Konferences „Zinātnes 
valoda” materiāli. Atb.red. M.BaltiĦš, D.Markus. R., 2003, 44.-51.lpp.  
4.H.Wolcott. Writing up Qualitative Research. London, 2001  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
I.Šuvajevs. Dažas pārdomas par pašapstulbināšanos// Sarunas, IX sēj., R., 2008, 279. – 297.lpp.  
V.Ivbulis. Uz kurieni, literatūras teorija? R., 1995  
Interneta resursi. 
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Kursa nosaukums     Zinātniski referāti par promocijas darba tēmu  
Kursa kods          SDSK7011  
Kredītpunkti          8  
ECTS kredītpunkti         12  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    128  
Zinātnes nozare         SDSK#  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     128  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis. Izstrādāt prasmes un iemaĦas mutvārdu formā argumentēt un izklāstīt 
promocijas darba atziĦas un novitātes.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Studiju kursa ietvaros doktorandam jāprezentē 5 zinātniski 
referāti. Tas ir individuāls pretendenta zinātnisko kvalifikāciju apliecinošs darbs, kas tiek 
novērtēts ar 8 kredītpunktiem. Referāti tiek sagatavoti saziĦā un konsultējoties ar promocijas 
darba zinātnisko vadītāju. Referāti tiek prezentēti vai nu LU akadēmiskajās konferencēs, vai 
attiecīgās apakšnozares starptautiskās vai Latvijas mēroga zinātniskajās konferencēs.  
 
Rezultāti  
 
Zinātnisku referātu sagatavošana, prezentēšana dod iespējas apliecināt sevi zinātniskās runas 
žanrā, apgūstot zinātniskās diskusijas prasmes. Tiek iepazīstināta zinātniskā sabiedrība ar jaunā 
pētnieka atziĦām un zinātniskajām hipotēzēm.  
 
Kursu apraksts-plāns  
Doktorandu individuālais darbs, izstrādājot referātu prezentēšanai zinātniskajās konferencēs.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Jāiesniedz konferenču programmas, kurās doktorands ir referējis. 
 
 Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.A.Andžāns. Zinātnes ētika// Sarunas, X sēj., R., 2008, 126. – 138.lpp.  
2.M.Alley. The Craft of Scientific Papers and Presentations. New York, 2007  
3.M.Davis. Scientific Papers and Presentations. San Diego: Academic Press, 2004  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.V.Ivanov. Semiotika nauki//V.Ivanov. Izbrannyje trudy po semiotike I istoriji kultury, t. IV, 
Moskva, 2007, s. 665 - 764  
2.J.Rozhdestvenskij. Teorija ritoriki. Moskva, 2004. 
3.Interneta resursi. 
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Kursa nosaukums    Piedalīšanās ar referātiem nozares doktorandu semināros  
Kursa kods          SDSK7003 
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti         3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         SDSK#  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     32 
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte 
    
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis. Apgūt prasmes promocijas darba rezultātu mutvārdu prezentēšanai 
doktorandu semināru līmenī.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Kamēr doktorands ir gatavs stāties ar pētījumu rezultātu izklāstu 
straptautiskas zinātniskas konferences dalībnieku un klausītāju priekšā, viĦam jāapgūst prasmes 
zemākā – doktorandu zinātnisko semināru līmenī. Doktorandu seminārus rīko un tajos piedalās 
vienas vai vairāku nozaru un apakšnozaru doktorandi, klātesot un piedaloties diskusijās 
doktorandu zinātnisko darbu vadītājiem. Saturiski studiju kurss neatšėiras no kursa “Zinātniski 
referāti par promocijas darba tēmu”, bet atšėiras ieguldītā darba apjoma un zinātniskā līmeĦa 
ziĦā.  
 
Rezultāti  
 
Doktorandi iegūst pirmās zinātniska referāta sagatavošanas, plānošanas un prezentēšanas 
iemaĦas.  
 
Kursu apraksts-plāns 
Doktorandu individuālais darbs. Konsultācijas ar promocijas darba vadītāju.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Vismaz viens sagatavots un nolasīts referāts nozares doktorandu rīkotos zinātniskajos semināros. 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1.E.Coseriu. Die Geschichte der Sprachfilosophie von der Antike bis yur Gegenwart. Bd. 1-2, 
Tübingen, 1969-1972  
2.T.Pleshchenko, N.Fedotova, R.Chechet. Stilistika i kultura rechi. Minsk, 2001  
3.B.Vickers. In Defence of Rhetoric. Oxford, 1989  
 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1.Ed. C. Kallendorf. A Companion to the Classical Tradition. Blackwell Publ., 2006  
2.W. Schneider. Wörter machen Leute. Magie und Macht der Sprache. München, Zürich, 1986  
3.Interneta resursi. 
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Kursa nosaukums   Pedagoăiskais darbs – asistēšana studiju kursos, bakalaura un 
maăistra darbu recenzēšana  
Kursa kods          SDSK7001 
Kredītpunkti          4  
ECTS kredītpunkti         6 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    64  
Zinātnes nozare         SDSK#  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits      64 
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte  
   
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis. Pedagoăisko iemaĦu iekĜaušana studiju plānā palīdz jaunajiem 
speciālistiem aktīvi iesaistīties visās doktorantūras darba formās.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Atbilstoši doktoranda specializācijai, saskaĦojot asistējamo 
bakalaura/maăistra studiju kursu ar promocijas darba vadītāju, doktorands, atkarībā no 
konkrētajām un iespējām un promocijas darba vadītāja piedāvājuma, asistē studiju kursa/kursu 
realizācijā. Asistēšana izpaužas gan studiju kursa metodisko, zinātnisko materiālu sagatavošanā 
pēc promocijas darba vadītāja sniegtiem norādījumiem, gan vadot atsevišėus studiju kursu 
seminārus, kas atbilst doktoranda rakstāmā promocijas darba tematikai un specializācijai, gan 
piedaloties atsevišėās lekcijās, vai nu vadot tās pilnībā (īpaši bakalaura līmenī) vai vadot lekcijas 
vai semināra daĜu. Atkarībā no studiju gadā esošā aizstāvamo bakalaura vai maăistra darbu 
skaita un promocijas darba vadītāja ieteikuma, doktorandam jārecenzē viens vai vairāki 
bakalaura vai maăistra darbi, parādot savu gatavību analītiski izvērtēt pakāpi vai divas zemāku 
pētniecisku darbu. Kursa uzdevums ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus, 
kas spētu orientēties ne tikai sava konkrētā promocijas darba teorētiskajā un praktiskajā 
problemātikā, bet vienlīdz spētu novērtēt bakalaura/maăistra darbu līmeni attiecīgajā 
apakšnozarē, kā arī spētu lietpratīgi asistēt promocijas darba vadītāja docētos lekciju kursos.  
 
Rezultāti  
 
Asistējot studiju kursos, doktorandi: 1) apgūst pedagoăiskā darba iemaĦas un praksi; 2) 
gatavojas veikt patstāvīgu docēšanas darbu; 3) mācās analizēt lekciju u.c. nodarbību formu un 
efektivitāti; 4) Interakcija starp docētājiem un doktorandiem. 
 
 Kursu apraksts-plāns  
 
1.Doktoranda individuālais darbs.  
2.Zinātniskās konsultācijas ar promocijas darba vadītāju.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
 Lai nokārtotu šo kursu, doktorandam ir jāasistē vismaz vienā no promocijas darba vadītiem 
lekciju kursiem un jārecenzē vismaz 3 bakalaura vai maăistra darbi. Ja promocijas darba 
vadītājam nav iespējas doktorandam piedāvāt asistēšanu savos lekciju kursos, tad tas ir 
aizstājams ar bakalaura darbu vadīšanu (vismaz 2). Bakalaura vai maăistra darbu recenzēšanas 
prasmju apguve ir obligāts kursa sekmīgas nokārtošanas un ieskaitīšanas priekšnoteikums.  
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Literatūra (01-mācību literatūra)  
Tā kā Filoloăijas doktorantūras programma aptver trīs nozares, tad nav iespējams piedāvāt 
vienotu literatūras sarakstu. To veido promocijas darba vadītājs individuāli katram doktorandam, 
kuram jāasistē viĦa lekciju kursos un jārecenzē attiecīgās apakšnozares bakalaura vai maăistra 
darbi, nepieciešamības gadījumā arī jāvada atsevišėi bakalaura darbi ( vismaz 2), saskaĦojot 
doktorandam veicamo darbu apjomu un konkrēto apjomu ar promocijas darba vadītāju.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.T.Angelo, K.Cross. Classroom Assesment Techniques. A Handbook for College Teachers, 
/b.v./, 1994  
2.D.Bligh. What’s the Use of Lectures? New York, 2000  
3.P.Filene. The Joy of Teaching. A practical Guide for New College Instructors. University of 
North Carolina Press, 2005  
4.M.Gasparov. Zapisi i vypiski. Moskva, 2000  
5.V.Ivanov. Some Semiotic Aspects of Communication in Culture and Science// V.Ivanov. 
Izbrannyje trudy po semiotike i isotoriji kultury, t.IV, Moskva, 2007, p.239 - 252  
6.D.Silverman. Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London, 2000  
7.D.Silverman. Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. 
London, 2001  
8.S.Titscher, M.Meyer etc. Methods of Text and Dicourse analysis. London, 2000 
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Kursa nosaukums     Pedagoăiskais darbs – atsevišėu kursu docēšana  
Kursa kods          SDSK7002 
Kredītpunkti          2  
ECTS kredītpunkti        3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    32  
Zinātnes nozare         SDSK#  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis. Pedagoăisko iemaĦu iekĜaušana studiju plānā palīdz jaunajiem 
speciālistiem aktīvi iesaistīties visās doktorantūras darba formās, kā arī nodrošina būt 
konkurētspējīgākiem darba tirgū.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Pēc pirmās pedagoăisko iemaĦu apgūšanas pakāpes, kas saistīta 
ar asistēšanu promocijas darba vadītāja vai cita docētāja attiecīgās apakšnozares studiju kursos, 
doktorandam ir jāapgūst kvalitatīvi augstāka pedagoăiskā darba pakāpe – atsevišėu kursu 
docēšana bakalaura vai maăistra studiju līmenī profesora pieteiktā un vadītā lekciju kursā/kursos, 
kas var tikt realizēta vairākos veidos: 1) tas var būt viens lekciju kurss (8 lekcijas) vienā 
akadēmiskajā gadā; 2) tās var būt vairāku lekciju kursu atsevišėas daĜas trīs studiju gados, kam 
kopumā jāsastāda 8 lekcijas. Pedagoăiskais doktoranda darbs notiek profesora vadībā un 
pārraudzībā profesora pieteiktos un LUIS sistēmā apstiprinātos studiju kursos bakalaura vai 
maăistra studiju programmās.  
 
Rezultāti  
 
Doktorandi iegūst teicamu augstskolu pedagoăisko praksi un iemaĦas apakšnozares studiju 
priekšmetos. Pedagoăiskā darba patstāvīgās iemaĦas palīdz jaunajiem speciālistiem, beidzot 
doktorantūru, būt gataviem veikt patstāvīgu docēšanas darbu, kā arī iemāca komunicēt, diskutēt 
par un ar savā apakšnozarē aktuālām tēmām un tēmā ieinteresētiem klausītājiem.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1.Doktoranda individuālais darbs.  
2.Zinātniskās konsultācijas ar promocijas darba vadītāju.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
AstoĦu lekciju docēšana promocijas darba vadītāja vai cita mācībspēka pieteiktā lekciju kursā 
attiecīgajā apakšnozarē. Atsevišėos gadījumos, kad kādu objektīvu iemeslu dēĜ doktorands nevar 
veikt pedagoăisko praksi vispār vai veikt pilnā apjomā, tā doktorantūras padomē var tikt aizstāta 
ar metodisku vai pedagoăiski organizatorisku darbu, vai darbu attiecīgās nozares menedžmenta 
jomā laika ziĦā līdzvērtīgā apjomā.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra) 
 Literatūras pamatsarakstu veido promocijas darba vadītājs individuāli katram doktorandam, 
kuram jāsagatavo un jānolasa 8 lekcijas viĦa pieteiktā kursā/ kursos.  
 
 



 94

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1.Berelis, G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs. R., 2001.  
2.D.Bligh. What’s the Use of Lectures? New York, 2000  
3.P.Filene. The Joy of Teaching. A practical Guide for New College Instructors. University of 
North Carolina Press, 2005  
4.M.Kūle. Kā iespējama komunikācija. Vēsturiskais tālums un empātiskais tuvums// Sarunas, IX 
sēj., R., 2008, 264. – 279.lpp.  
J.Parini. The Art of Teaching. Oxford, 2005  
5.M.Kūle. DabaszinātĦu un humanitāro zinātĦu metodoloăiskās atšėirības// Sarunas, X sēj., R., 
2008, 246. – 261.lpp.  
6.A.Mūrnieks. Antinomiju princips vērtībizglītībā// Sarunas, IX sēj., R., 2008, 51. – 84.lpp.  
7.J.Parini. The Art of Teaching. Oxford, 2005 
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Kursa nosaukums      Promocijas darba pētījuma plāna izstrāde  
Kursa kods          SDSK7006  
Kredītpunkti          10  
ECTS kredītpunkti         15  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    160  
Zinātnes nozare         SDSK#  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     160  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu      Filoloăijas fakultāte 
   
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis. Apgūt zinātniska darba un konkrēti promocijas darba pētījumu plāna 
izveidošanas prasmes un izveidot promocijas darba plānu.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Promocijas darba pētījumu plāna izstrāde ir svarīgs uzdevums 
doktora studiju sākumposmā. Promocijas darba izvērsts plāns ir jāsagatavo pirmajā studiju 
semestrī. Promocijas darba plāns kĜūst par dokumentu, kurā iezīmētas darba idejas, aktualitāte, 
novitāte, mērėi un uzdevumi, kā arī izmantojamās teorijas un metodes. Tajā ir formulētas 
hipotēzes, teorētiskais rāmējums un metodoloăija, precīzi jādefinē pētījuma objekts un 
priekšmets, pētījuma empīriskā bāze.  
Promocijas darba plāns tiek izstrādāts ciešā sadarbībā ar darba zinātnisko vadītāju. Plānu 
papildina teorētiskās literatūras saraksts. 
  
Rezultāti  
 

1) promocijas darba detalizēta plāna izstrāde; 2) promocijas darba aktualitāte,, mērėu, 
uzdevumu formulēšana; 3) promocijas darba teorēiskā rāmējuma veidošana, metožu 
izvēle; 40 sadarbība ar zinātnisko vadītāju.  

 
Kursu apraksts-plāns  
 
1 – 80. Doktorandu individuālais darbs, izstrādājot promocijas darba plānu. Konsultācijas ar 
zinātnisko vadītāju.80  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
1)promocijas darba plāna iesniegšana doktorantūras padomē;  
2)pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums par iesniegto plānu;  
3)pozitīvs doktorantūras padomes slēdziens.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
Zinātniskās literatūras pamatsaraksts ir lielā mērā individuāls ne tikai katras zinātnes nozares, bet 
arī apakšnozares doktorandam. Tas tiek veidots atbilstoši doktoranda specializācijai un 
promocijas darba tēmai.  
1.Roberts, C.M.(2004) The disersertation journey: A practical and comprehensive quide to 
planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press.  
2.Oliver, P. (2004) Writing your thesis. London: Sage Publications.  
3.Thomas, R.M. , Brubaker. D.L. (2008) Thesis and dissertations. A quide to planning and 
writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage ublications.  
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4.Mūze B., Pakalna D., KalniĦa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.Kursite, Janīna. Dzejas vārdnīca. Rīga: Zinātne, 2002. 486. lpp.  
2Day, R.A. ( 2006) How to v write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 
Publishing Group.  
3.Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and 
interaction. 2nd ed. London: Sage Publications. 
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Kursa nosaukums   Promocijas darba teorētiskās daĜas pirmā varianta izstrāde  
Kursa kods          SDSK7007  
Kredītpunkti          10 
ECTS kredītpunkti         15 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    160  
Zinātnes nozare         SDSK# 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     160  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008 
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte   
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis. Sniegt precīzu, loăisku promocijas darba teorētisko ierāmējumu.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Promocijas darba teorētiskās daĜas izstrāde ir otrais posms, 
sagatavojot promocijas darbu. Tā ietvaros doktorandam jāapgūst literatūra izvēlētajā 
apakšnozarē un specilizācijā. Kurss ietver intensīvu teorētiskās literatūras ( monogrāfisko 
pētījumu, rakstu zinātniskajos žurnālos, konferenču materiālu utt.) lasīšanu, apguvi, 
konspektēšanu un analīzi. Zinātniskās literatūras izvēle notiek gan patstāvīgi, gan konsultējoties 
ar darba zinātnisko vadītāju un citiem konkrētās nozares speciālistiem un akadēmiskajiem 
mācībspēkiem.  
Viens no galvenajiem teorētiskās literatūras studiju uzdevumiem ir promocijas darba teorētiskās 
daĜas melnraksta sagatavošana.  
Šī kursa noslēgumā doktorands iesniedz doktorantūras padomē teorētiskās daĜas melnrakstu 
apspriešanai. Promocijas darba teorētiskā daĜa tiek izstrādāta ciešā sadarbībā ar darba zinātnisko 
vadītāju. Plānu papildina teorētiskās literatūras saraksts.  
 
Rezultāti  
 

1) promocijas darba izstrādei nepieciešamās akadēmiskās literatūras studijas, zināšanu 
papildināšana specializācijā; 2) promocijas darba izstrādei apzinātas teorētiskās pieejas 
un metodes; 3) zinātniska teksta teorētiskās daĜas veidošanas prasmju izkopšana; 4) 
sadarbības prasmju ar zinātnisko vadītāju attīstīšana; 5) zinātniska teorētiska pētījuma 
prezentācija doktorantūras padomes sēdē. 

 
Kursu apraksts-plāns  
1 – 80. Doktorandu individuālais darbs, apgūstot teorētisko literatūru un izstrādājot promocijas 
darba teorētiskās daĜas melnrakstu. plānu. Konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju.80 
 
 Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1)promocijas darba teorētiskās daĜas melnraksta iesniegšana un apspriešana doktorantūras 
padomē;  
2)pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums par iesniegto pētījuma daĜu;  
3)pozitīvs doktora padomes slēdziens.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
Zinātniskās literatūras pamatsaraksts ir lielā mērā individuāls ne tikai katras zinātnes nozares, bet 
arī apakšnozares doktorandam. Tas tiek veidots atbilstoši doktoranda specializācijai un 
promocijas darba tēmai.  
1.Roberts, C.M.(2004) The disersertation journey: A practical and comprehensive quide to 
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planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press.  
2.Oliver, P. (2004) Writing your thesis. London: Sage Publications.  
3.Thomas, R.M. , Brubaker. D.L. (2008) Thesis and dissertations. A quide to planning and 
writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage ublications.  
4.Mūze B., Pakalna D., KalniĦa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.  
5.Ivbulis V. Uz kurieni, literatūras teorija ? R., LU fonds, 1995.  
6.Lotman J. Izbrannyje stati, t. III, Tallin: Aleksandra, 1992.  
7.Ivanov V. V. Izbrannyje trudy po semiotike i istoriji kultury, t. IV, Moskva, 2007.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.Berelis G. Klusums un vārds. Rīga: Daugava, 1997.  
2.Day, R.A. ( 2006) How to v write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 
Publishing Group.  
3.Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and 
interaction. 2nd ed. London: Sage Publications. 
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Kursa nosaukums    Promocijas darba pētniecības daĜas izstrāde  
Kursa kods          SDSK7005 
Kredītpunkti          20  
ECTS kredītpunkti         30  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    320 
Zinātnes nozare         SDSK#  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     320  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte   
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis. Iegūt prasmes un iemaĦas promocijas darba pētnieciskās daĜas 
uzrakstīšanai, strukturēšanai un iekomponēšanai kopējā promocijas darba struktūrā.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Promocijas darba pētījuma daĜas sagatavošana norit doktora 
studiju otrajā gadā. Doktorands vāc nepieciešamo kvantitatīvo un kvalitatīvo materiālu 
promocijas darba sagatavošanai. Pētījuma daĜas – 3-4 nodaĜas ar apakšnodaĜām - ietver gan 
materiālu savākšanu un apkopošanu, gan analīzi. Katrai no nodaĜām jābūt savstarpēji 
samērojamām. Nedrīkstētu būt, ka viena nodaĜa aptver gandrīz pusi no pētījuma, pārējām atstājot 
nelielu daĜu. NodaĜu sistemātisks izkārtojums liecina par spēju strukturēti domāt un tikpat 
strukturēti izklāstīt iegūtos rezultātus rakstiskā formā. Katras nodaĜas noslēgumā ir jābūt vismaz 
nelielam kopsavilkumam, kas apkopo un izceĜ galveno – novitāti.  
Šī kursa noslēgumā doktorands iesniedz doktorantūras padomē pētniecības daĜas melnrakstu 
apspriešanai. Promocijas darba pētnieciskā daĜa tiek izstrādāta ciešā sadarbībā ar darba 
zinātnisko vadītāju. Plānu papildina teorētiskās literatūras saraksts.  
 
Rezultāti 
1) promocijas darba izstrādei nepieciešamās literatūras studijas, zināšanu papildināšana 
specializācijā; 2) regulāri jāsniedz pārskats par pētījuma norisi un darba gaitu zinātniskam 
vadītājam; 3) pētījuma prezentācija doktorantūras padomes sēdē.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1 – 160. Doktorandu individuālais darbs, apgūstot literatūru specializācijā un izstrādājot 
promocijas darba pētnieciskās daĜas melnrakstu.Konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju.360  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
1)promocijas darba pētnieciskās daĜas melnraksta iesniegšana un apspriešana doktorantūras 
padomē;  
2)pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums par iesniegto pētījuma daĜu;  
3)pozitīvs doktora padomes slēdziens.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1)promocijas darba pētnieciskās daĜas melnraksta iesniegšana un apspriešana doktorantūras 
padomē;  
2)pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums par iesniegto pētījuma daĜu;  
3)pozitīvs doktora padomes slēdziens.  
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.Day, R.A. ( 2006) How to v write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 
Publishing Group.  
2.Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and 
interaction. 2nd ed. London: Sage Publications.  
3.Interneta resursi. 
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Kursa nosaukums     Promocijas darba pirmā varianta izstrāde  
Kursa kods          SDSK7004  
Kredītpunkti          20  
ECTS kredītpunkti         30  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    320 
Zinātnes nozare         SDSK# 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     320  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mērėis. Promocijas darba kā īpaša zinātniskā žanra praktiska apguve un realizācija.  
Studiju kursa satura īss izklāsts. Doktoranda galvenais uzdevums doktorantūras trešajā gadā ir 
promocijas darba uzrakstīšana, un šis kurss ir būtiska procesa sastāvdaĜa. Promocijas darba 
pirmā varianta uzrakstīšanai atvēlēti 20 kredītpunkti. Strādājot šajā kursā, doktorands balstās uz 
iepriekšējām iestrādēm. Rakstot pirmo variantu, doktorands veic padziĜinātu iegūto datu analīzi, 
teorētiski izskaidro iegūtos rezultātus, formulē pētījuma galvenās atziĦas un novitāti, integrē 
tekstā teorētiskās literatūras analīzes rezultātus un attīsta pats savu tēmas skaidrojumu. Svarīgi, 
lai promocijas darba ievadā solītie mērėi un uzdevumi, pētījuma objekts tiktu darbā sasniegti. 
Kopsecinājumiem un nobeigumam jāizaug no nodaĜu noslēgumos secinātā, bet jāveido augstāks 
vispārinātības un abstrakcijas līmenis. Šī kursa noslēgumā doktorands iesniedz doktorantūras 
padomē promocijas darba melnraksta 1. variantu apspriešanai. Promocijas padome nosaka 2 
recenzentus melnraksta lasīšanai.  
 
Rezultāti  
 
1) promocijas darba melnraksta 1. varianta izstrāde un tā analīze – apspriešana doktorantūras 

padomē. 
 

Kursu apraksts-plāns  
 
1 – 160. Doktorandu individuālais darbs, apgūstot literatūru specializācijā un izstrādājot 
promocijas darba pētnieciskās daĜas melnrakstu.Konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju.360 
 
 Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
1)promocijas darba melnraksta 1. varianta iesniegšana doktorantūras padomē. Šajā variantā jābūt 
uzrakstītiem 70 % no visa promocijas darba. un apspriešana doktorantūras padomē;  
2)pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums par iesniegto darbu;  
3)pozitīvs doktora padomes slēdziens  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
Zinātniskās literatūras pamatsaraksts ir lielā mērā individuāls ne tikai katras zinātnes nozares, bet 
arī apakšnozares doktorantam. Tas tiek veidots atbilstoši doktoranta specializācijai un 
promocijas darba tēmai.  
1.Roberts, C.M.(2004) The disersertation journey: A practical and comprehensive quide to 
planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press.  
2.Oliver, P. (2004) Writing your thesis. London: Sage Publications.  
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3.Thomas, R.M. , Brubaker. D.L. (2008) Thesis and dissertations. A quide to planning and 
writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage ublications.  
4.Mūze B., Pakalna D., KalniĦa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.Day, R.A. ( 2006) How to v write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 
Publishing Group.  
2.Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and 
interaction. 2nd ed. London: Sage Publications.  
3.Interneta resursi. 
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Kursa nosaukums   Promocijas darba galīgā varianta izstrāde un apstiprināšana  
Kursa kods          SDSK7009  
Kredītpunkti          20  
ECTS kredītpunkti         30  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)    320  
Zinātnes nozare         SDSK# 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits     320  
Kursa apstiprinājuma datums       10.03.2008  
Institūcija, kura apstiprināja kursu       Filoloăijas fakultāte    
 
Kursa autori  
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Janīna Kursīte-Pakule 
 
Kursa anotācija  
 
Promocijas darba galīga varianta izstrāde un aizstāvēšana ir loăisks doktorantūras studiju 
nobeigums. 
 
Rezultāti 
 Promocijas darba galīgā varianta izstrāde, tā analīze un apspriešana doktorantūras padomē.  
 
Kursu apraksts-plāns  
1 – 160.Doktorandu individuālais darbs, izstrādājot promocijas darba galīgo variantu.360  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
1)promocijas darba galīgā varianta teksta iesniegšana doktorantūras padomē.  
2)promocijas darba prezentācija doktora studiju padomes sēdē.  
3)pozitīvs doktora padomes slēdziens.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
Zinātniskās literatūras pamatsaraksts ir lielā mērā individuāls ne tikai katras zinātnes nozares, bet 
arī apakšnozares doktorandam. Tas tiek veidots atbilstoši doktoranda specializācijai un 
promocijas darba tēmai.  
1.Roberts, C.M.(2004) The disersertation journey: A practical and comprehensive quide to 
planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press.  
2.Oliver, P. (2004) Writing your thesis. London: Sage Publications.  
3.Thomas, R.M. , Brubaker. D.L. (2008) Thesis and dissertations. A quide to planning and 
writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage ublications.  
4.Mūze B., Pakalna D., KalniĦa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.Day, R.A. ( 2006) How to v write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 
Publishing Group.  
2.Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and 
interaction. 2nd ed. London: Sage Publications.  
3.Interneta resursi. 
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2. pielikums 
 
Studiju programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls 

 
 
Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss  
LU 

Pamatdarba 
vieta 

1. Janīna  Kursīte- 
Pakule 

Dr. 
hab.philol. 

profesore Ievēlēts LU LU FF 

2. Ausma  CimdiĦa Dr.  
philol. 

profesore Ievēlēts LU LU FF, dekāne 

3. Silvija  Radzobe Dr. hab. 
art. 

profesore Ievēlēts LU LU FF 

4. Ludmila  Sproăe Dr. philol. profesore Ievēlēts LU LU FF 
5. Ieva KalniĦa Dr. philol. asoc. 

profesore 
Ievēlēts LU LU FF 

6. Valdis Muktup āvels Dr. art. asoc. 
profesors 

Ievēlēts LU LU FF 

7. Sigma Ankrava Dr. hab. 
philol. 

profesore Ievēlēts LU LU Moderno val. 
fakultāte 

8. Juris KastiĦš Dr. hab.  
philol.  

profesors Ievēlēts LU LU Moderno val. 
fakultāte 

9. Viktors  Freibergs Dr. philol. asoc. 
profesors 

Ievēlēts LU LU Moderno val. 
fakultāte 

10. Benedikts Kalnačs Dr. hab. 
philol. 

profesors Ievēlēts 
Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmijā 

LU aăentūra – 
zinātniskais institūts : 
Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta 
direktors 

11. Dace  Bula Dr. philol.   LU Literatūras, 
folkloras un mākslas 
institūts 

12. Vita  Paparinska Dr. philol. asoc. 
profesore 

Ievēlēts LU  LU FF  

13. Edgars OšiĦš Dr. philol. docents Ievēlēts LU  LU Moderno valodu 
fakultāte, dekāns 

14. Dace Lūse Dr. philol. asoc. 
profesore 

Ievēlēts LU LU FF 

15. Guna  ZeltiĦa Dr. art.   LU Literatūras, 
folkloras un mākslas 
institūts 

16. L īga Ulberte Dr art. docente Ievēlēts LU  LU FF 
17. Viktors Hausmanis Dr. hab. 

philol. 
profesors  LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 
institūts 

18. Ilze  Rūmniece Dr. philol. profesore  Ievēlēts LU LU FF 
19. Māra Grudule Dr. philol. profesore Ievēlēts LU LU FF 
20. Raimonds Briedis Dr. philol. profesors Ievēlēts 

LKA 
Latvijas Kultūras 
akadēmija 
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3. pielikums 
 

Akadēmiskā personāla CV 
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Dr. hab. philol., prof. Janīna Kursīte-Pakule 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads 1952 

Izglītība: Augstākā, 1970 – 74 Tartu U, 1974 – 75 LU; Aspirantūra LFMI 

Pašreizējā 
nodarbošanās: 

LU profesore 

Akadēmiskais 
nosaukums un 
zinātniskais grāds: 

Profesore, habilitētā filoloăijas doktore, LZA akadēmiėe 

Darba pieredze: LU profesore; FF dekāne (1999 – 2007); LKA prof. un 
zin.prorektore (1992 – 1996); LFMI vad.zin. līdzstr. (līdz 
2000.g.) 

LU docētie 
akadēmiskie kursi: 

Baltu mitoloăija; Ievads literatūrzinātnē (līdz 1999.g.); Folkloras 
teksta analīze; Dzejas teksta analīze; Literatūra un folklora; 
Vizuālā antropoloăija; Ievads Baltijas somugru mitoloăijā; 
Jaunākās metodes folkloras pētniecībā; RaiĦa daiĜrade (dzeja); 
Ornamentika. 

Zinātniskā darbība: Pētnieciskās intereses: literatūras teorija un vēsture; folkloristika 
un mitoloăija (baltu – slāvu – somugru); tradicionālā kultūra; 
baltu un slāvu kultūrkontakti; valodniecība; vizuālā antropoloăija. 
LZP un LU projektu vad .: LZP: Baltu mitoloăija; Latvijas 
novadu attīstība. Sociālā un humanitārā dimensija” (kopš 2006.g.); 
LU: Rietumbalti un viĦu kaimiĦi kultūru krustcelēs (līdz 2006.g.); 
„Baltu izcelsme, tālākā diferenciācija un attīstība” (kopš 2007); 
starpt.: „Baltija kultūru krustcelēs” (kopš 2001.g. Lietuvas, 
Krievijas, Igaunijas, Polijas, Latvijas zin. projekts; līdzdalība)  
Zinātniskās ekspedīcijas: Zin. ekspedīciju uz Sibīriju, Kuršu 
kāpām Lietuvā un Krievijā, Baltkrieviju, Poliju, Latvijas 
reăioniem vad. (Kopš 1999.g.) 

Darbība zinātnisko un 
akadēmisko izdevumu 
redakcijas kolēăij ās: 

Zinātnisko žurnālu Acta Baltica (Lietuva), Acta Balto-slavica 
(Polija), Humanities and Social Sciences (Latvija), Letonica 
(Latvija), Studia Mythologica Slavica (Slovēnija), LU Zinātniskie 
Rakstu sērijas Literatūrzinātne, folkloristika, māksla; rakstu krāj. 
Platforma redkol. locekle;  

Darbība koleăiālās un 
profesionālās 
institūcijās: 

LU prof. Padomes pr-tāja; LU filoloăijas doktorantūra spadomes 
pr-tāja; LU promocijas padomes literaūrzinātnē, folkliristikā un 
mākslā loc.; LKA promocijas padomes loc.; Valsts Valodas 
komisijas locekle; LU Senāta loc.; Valsts ilgtermiĦa 
mērėprogrammas “Lībieši Latvijā” vadības padomes locekle. 
Latvijas – Lietuvas Kultūras Forumu (2005. – 2006.gg. KauĦa un 
Rīgā) organizācijas padomes locekle; Latvijas bankas dizaina 
komisijas locekle; LRS biedre. 

Īpašas atzīmes: Apbalvojumi: Triju zvaigžĦu ordeĦa virsniece (2007), Lietuvas 
Ăedimina ordenis (2001), Baltijas asamblejas balva (2002); Lielā 
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Ăedimina ordenis (2001), Baltijas asamblejas balva (2002); Lielā 
Folkloras balva par darbību folkloristikā (2002; 2005), Draudzīgā 
aicinājuma fonda medaĜa par ieguldījumu latviskās dzīvesziĦas, 
folkloras un identitātes pētniecībā (2005) 

Nozīmīgākās 
publik ācijas: 

• Latviešu dzejas versifikācija 20.gs. sākumā. // R., "Zinātne", 
1988  

• Laikazīmes dzejā. // R., "Liesma", 1988 
• Latviešu folklora mītu spogulī. // R., "Zinātne", 1996 
• RaiĦa dzejas poētika. // R., "Zinātne", 1996 
•  Latgaliešu literatūra. // R., "Zvaigzne", 1995 ( kopā ar 

A.Stafecku) 
• Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. R., 1999 
• Dzejas vārdnīca. R., “Zinātne”, 2002 
• Latgale: valoda, literatūra, folklora. Rēzekne, 2003 (kopā ar 

A.Stafecku) 
• Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca (2007) 
• Pāri par 300 zin. un pop.zin. rakstu autore par folkloru, 

literatūru, mākslu, valodu Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Krievijas, ASV, Vācijas, Baltkrievijas, Polijas, Slovākijas 
izdevumos. Pāri par 20 zin. un pop. Zin. rakstu krāj., 
dažādu izdevumu, tai skaitā dzejas krājumu sastādītāja. 
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Dr. philol., prof. Ausma CimdiĦa 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads 1950 

Izglītība: Jaunpiebalgas vidusskola (1958-1969) ;Latvijas Valsts 
Universitātes Filoloăijas fakultāte (1969-1974);Latvijas Valsts 
universitātes neklātienes aspirantūra /doktorantūra (1976-1983); 
Stipendijas studijām un pētniecībai ārzemēs (1992-1999) 
ārzemēs: Oslo universitātē, Stokholmas universitātē, Utrehtas 
universitātē, Centrāleiropas Universitātē Budapeštā 

Pašreizējā 
nodarbošanās: 

Latvijas Universitātes (LU) Filoloăijas fakultātes dekāne, 
profesore, pētījumu centra Feministica Lettica vadītāja  

Akadēmiskais 
nosaukums un 
zinātniskais grāds: 

profesore (2003), filoloăijas doktore ( 1992) 

Darba pieredze: 2004-2007 LU profesore, Baltistikas nodaĜas (bij. Baltu 
filoloăijas) vadītāja, pētījumu centra Feministica Lettica vadītāja 
2004 -1999 LU asociētā profesore, pētījumu centra Feministica 
Lettica vadītāja 
1985-1999 pasniedzēja, vecākā pasniedzēja, docente LU FF 
Latviešu literatūras katedrā metodiėe-inspektore LVU Mācību 
daĜas neklātienes nodaĜā; BrāĜu Kaudzīšu memoriālajā muzejā 
Vecpiebalgā līdzstrādniece (paralēli studijām) 

LU docētie 
akadēmiskie kursi: 

Latviešu literatūras vēsture (1940-2000);Literatūras kritika: 
teorija un prakse; Seminārs jaunākajā latviešu literatūrā; 
Feminisms un literatūra;Eseja latviešu literatūrā 
Imants Ziedonis 

Zinātniskā darbība: Pētnieciskās intereses: literatūras un kultūras teorija, socioloăija 
un antropoloăija; feminisma epistemoloăija un literatūrfilozofija; 
latviešu rakstniecība un tās vēsture Eiropas kultūras kontekstā 
Latvijas Zin ātnes padomes finansēto un valsts pasūtīto 
pētījumu projektu vad ība: Latviešu literatūra un mūsdienu 
literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma diskurss( 1999-2003) 
;Sieviete mūsdienu latviešu rakstniecībā un humanitārajās 
zinātnēs (2004-2007); Sieviete un zinātne Latvijā: problēmas un 
risinājumi (2002); Letonikas programmas attīstības projekts 
“Identitātes un to loma mūsdienu kultūras, izziĦas un 
komunikācijas procesos” (2005); Letonikas programmas projekts 
“Kult ūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un 
folklorā” (2005-2008)  
Darbība Eiropas Komisijas finansētos starptautiskos 
pētījumu projektos: 5. Ietvara Programmas projektā 
“Enlargement, Gender and Governance: The Civic and Political 
Participatin in EU Candidate Countries” (2003-2006); Pēra un 
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Participatin in EU Candidate Countries” (2003-2006); Pēra un 
Marijas Kirī Parīzes Universitātes koordinētais „EUA  Doctoral 
Programmes Project Structure and Organization of Doctoral 
Programmes (2004- 2005); 
SOCRATES/CULTURE 2000 projekts “Creating Links and 
Innovative Overvieviews to Enhance Historical Perspective in 
European Culture" (CLIOHnet, 2000-2008); 6. Ietvara 
Programmas  Ekselences tīkla Humanitārajās un sociālajās 
zinātnēs CLIOHRES.net tematiskās grupas “Power and Culture, 
including Language, Arts and Achitecture” vadītāja (2005- 2009)  

Darbība zinātnisko un 
akadēmisko izdevumu 
redakcijas kolēăij ās: 

Latvijas Universitates Rakstu (Acta Universitatis Latviensis) 
sērijas Literatūrzinātne, folkloristika, māksla  un  almanaha 
FEMINISTICA LETTICA sastādītāja un galvenā redaktore. 
Zinātnisku rakstu krājumu  “ Zentai MauriĦai 100; Eiropa, 
Latvija -kultūru dialogs (Nordic,1998); “Religion and Political 
Change in Europe; Past and Present” ( Univesita di Pisa, 2001); 
CLIOHnet Latvijas Nacionālā konference (Rīga, LU, 2004); 
“Power and Culture: Hegemony, Interaction, Dissent (Universita 
di Pisa 2006 ); “Culture and Power: Identity, Ideology and 
Representation” ( Universita di Pisa 2007); “ Jaunākā latviešu 
literatūra” (LU, 2007)  sastādītāja un galvenā redaktore 

Darbība koleăiālās un 
profesionālās 
institūcijās: 

LU Senāta priekšsēdētāja vietniece (kopš 2007); LU Promocijas 
padomes Literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslā priekšsēdētāja 
(kopš 2007);  Daugavpils Universitātes Promocijas padomes 
Literatūrzinātnē locekle (kopš 2006); Latviešu akadēmisko 
mācību spēku un zinātnieku apvienībā ( LAMZA, kopš 2006); 
LU Senāta senatore (kopš 2005);LU Doktora studiju programmu 
direktoru padomes priekšsēdētāja (kopš 2004)Latvijas ZinātĦu 
akadēmijas korespondētājlocekle ( kopš 2004); 
 Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares eksperte (kopš 
2004- 2005, 2007);Latvijas Universitātes fonda valdes locekle 
(LUF,kopš 2004); Latvijas Rakstnieku savienība biedre (LRS, 
kopš 1999) 

Īpašas atzīmes: LR Izglītības un zinātnes ministrijas deleăēta eksperte Eiropas 
Komisijas  Helsinku darba grupā “Women and Science” (kopš 
2007);Eiropas Komisijas neatkarīgā eksperte: Directory L, 
Scientific Culture and Gender questions/ Hisories and Identities: 
National and European identities (2007);Jaunpiebalgas goda 
cilvēks – 2005; 
LR Izglītības un zinātnes ministra padomniece, 2004  

Nozīmīgākās 
publik ācijas: 

Monogrāfijas 
CimdiĦa A. Dzīve tekstā.- Rīga, Atēna, 2006  
CimdiĦa A. Teksts un klātbūtne. Rīga: Jumava, 2000  
CimdiĦa A. Brīvības vārdā. Biogrāfiska apcere par Vairu Vīėi- 
Freibergu.- Rīga,  Jumava, 2001 (2002 krieviski, 2003 angliski, 
spāĦu valoda 2006) 
Zinātniski raksti    
Kopumā vairāk nekā 200 zinātniski, populārzinātniski un 
publicistiski raksti latviešu, angĜu, vācu, krievu, zviedru , igauĦu 
valodās.  
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Dr. hab .art., prof. Silvija Radzobe 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1950 

Izglītība: Talsu vidusskola (1957-1968), Latvijas Valsts Universitātes 
Filoloăijas fakultāte (1968-1973), LZA Valodas un literatūras 
institūta neklātienes aspirantūra/doktorantūra (1974-1978); 
stipendijas studijām un pētniecībai ārzemēs (1994-1999): 
Oksfordas universitātē, Oslo Universitātē, Stokholmas 
universitātē, Helsinku universitātē 

Pašreizējā 
nodarbošanās: 

Latvijas Universitātes (LU) Filoloăijas fakultātes profesore, 
Teātra pētījumu centra vadītāja  

Akadēmiskais 
nosaukums un 
zinātniskais grāds: 

Profesore (1998), filoloăijas doktore (1983), mākslas zinātĦu 
habilitētā doktore (1997) 

Darba pieredze: No 1998 LU profesore, Teātra pētījumu centra vadītāja;  
1991-1998 pasniedzēja, docente LU Filoloăijas fakultātes 
Latviešu literatūras katedrā, 
1980-1991 zinātniskā līdzstrādniece, vecākā zinātniskā 
līdzstrādniece LZA Valodas un literatūras institūta Teātra, 
mūzikas un kinomākslas nodaĜā; stundu pasniedzēja Latvijas 
Konservatorijā 
1974-1980 redaktore izdevniecības „Liesma” Kritikas un literārā 
mantojuma redakcijā 
1973-1974 skolotāja Limbažu 1.vidusskolā 

LU docētie 
akadēmiskie kursi: 

Seminārs teātra kritikā, Ārzemju drāmas un teātra vēsture, 
Krievu drāmas un teātra vēsture, Sudraba laikmets krievu 
literatūrā un mākslā, Režija un aktiermāksla, V.Šekspīrs, 
A.Čehovs, M.Bulgakovs, Rietumeiropas modernisma drāma un 
teātris, Krievu, igauĦu, lietuviešu, gruzīĦu drāma un teātris 
(1945-2005) 

Zinātniskā darbība: Pētnieciskās intereses modernisms Rietumeiropas un Krievijas 
teātrī un drāmā, latviešu mūsdienu teātris un drāma 
Dalība LZP finansētajā projektā Latvijas teātris 90.gados un 
gadsimtu mijā (2005-2006) 
LU finansētā projekta vadība „Latviešu teātra kritika:procesi 
un personības” (2007-2009) 

Darbība zinātnisko un 
akadēmisko izdevumu 
redakcijas kolēăij ās: 

Redkolēăijas locekle 1) zinātnisku rakstu krājumam „Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē” ((kopš 2002, Liepājas Pedagoăijas 
Akadēmija), 
2) zinātniskam žurnālam Menotyra (kopš 2004, Lietuvas ZinātĦu 
akadēmija) 
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Darbība koleăiālās un 
profesionālās 
institūcijās: 

Latvijas ZinātĦu Akadēmijas korespondētājlocekle (kopš 2004) 
Latvijas Teātra darbinieku savienības biedre (LTDS, kopš 1976) 
Latvijas Rakstnieku savienības biedre (kopš 1983) 
LU Promocijas padomes Literatūrzinātnē, folkloristikā un 
mākslā locekle (kopš 2000),  
LU Doktora studiju padomes Literatūrzinātnē, folkloristikā, 
mākslā locekle (kopš 2000) 
LU Profesoru padomes Literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslā 
locekle (kopš 2002) 
LTDS un Latvijas Kultūras ministrijas profesionālo teātru 
žūrijas „SpēlmaĦu nakts” locekle (1998-2005; no 2007) 
Latvijas Kultūras ministrijas Teātra padomes locekle (2004-
2006) 

Īpašas atzīmes: Apbalvojumi: 1) Latvijas Kultūras ministrijas prēmija un 
laikraksta „Diena” Gada balva par izdevumu „20.gadsimta 
teātra režija pasaulē un Latvijā” (2003),  
2) Baltijas Asamblejas balva par izdevumu „Teātra režija 
Baltijā” (2007) 

Nozīmīgākās 
publik ācijas: 

Grāmatas 
Radzobe S. Cilvēks un laiks Gunāra Priedes lugās (1982) 
Radzobe S. Brošūra par manu naidu (1990) 
NodaĜu autore kolektīvās zin. monogrāfijās „Rizhskij teatr 
Russkoi drami” (1983, krievu val.); „Latvijas teātris. 90.gadi un 
gadsimtu mija” (2007) 
Projektu vadītāja un nodaĜu autore „Latvijas teātris. 70.gadi” 
(1993); „Latvijas teātris. 80.gadi” (1995) 
Projektu vadītāja, nodaĜu autore un zinātniskā redaktore 
„20.gadsimta režija pasaulē un Latvijā” (2002); 
„Postmodernisms drāmā un teātrī” (2004); „Teātra režija 
Baltijā” (2006) 
Zinātniski raksti par teātri, M.Bulgakovu, Krievu Sudraba 
laikmetu (ap 50) 
Recenzijas un raksti par teātri  kopš 1973 ap 600 
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Dr. philol., prof. Ludmila Sproăe 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

  
Dzimšanas gads: 1953 

Izglītība: Augstākā. 
LU Filoloăijas fakultāte (1971-1976); 
LU un Tartu universitātes (Igaunija) aspirantūra (1976-1981); 
LZA stažēšanās (1992); 
Stipendijas studijām un pētniecībai ārzemēs  
 Ėīles Christian-Albrechts-Universität, Institut für Slavistik 
(Vācija) (2002-2006); 
Krievijas ZA: Krievu literatūras institūts (Krievija) (1997); 
Tallinas universitāte (Igaunija) (2007); 

Pašreizējā 
nodarbošanās: 

Latvijas Universitātes (LU) Filoloăijas fakultātes Slavistikas 
nodaĜas vadītāja, profesore, Rusistikas pētījumu centra direktore 

Akadēmiskais 
nosaukums un 
zinātniskais grāds: 

Filoloăijas doktore (1992), profesore (2002) 
 

Darba pieredze: 2002-2007 - LU profesore, Slavistikas nodaĜas vadītāja; 
2006-2007 - Rusistikas pētījumu centra direktore; 
1999 - LU asociētā profesore; 
1990 - LU docente; 
1984-1990 – LU Filoloăijas fakultātes Krievu literatūras katedras 
vecākā pasniedzēja 

LU docētie 
akadēmiskie kursi: 

▪Krievu literatūras vēsture un teorija:19.un 20. gs. mijas krievu 
literatūras vēsture; 
▪Krievu emigrācijas literatūra; 
▪Krievu literatūras ,,Sudraba laikmets”; 
▪Latviešu un krievu literatūras un kultūras sakari; 
▪Krievu literārā dzīve Latvijas brīvvalstī (1918-1940); 
▪Novitātes krievu literatūrā; 
▪A.Bloks un viĦa laikabiedri; 
▪Krievu romāns 20.gs.:no simbolisma uz postmodernismu; 
▪Pētniecības metodes literatūrzinātnē (seminārs); 
▪19.gs. pēdējā ceturkšĦa krievu dzeja (speckurss) 

Zinātniskā darbība: ▪Piedalīšanās LZP projektā ,,Latviešu literatūra un pasaules 
literatūras process: latviešu rakstnieki un krievu ,,Sudraba 
laikmets” (2002); 
▪Baltijas un slāvu kultūras telpiskie modeĜi (Daugavpils 
universitāte) (2003-2005); 
▪St.Petersburg and Baltic World (Krievija, Zviedrija) 
(2003); 
▪Liriskie cikli slāvu literatūrās (Marburgas universitāte, Vācija) 
(2000-2006); 
▪Krievu literārā apvienība Praha (1920-1930), Čehijas ZA Slāvu 
institūts (Čehijas Republika) (2005-2006); 
▪Piedalīšanās Letonikas programmas projektos ,,Kultūra un vara” 
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▪Piedalīšanās Letonikas programmas projektos ,,Kultūra un vara” 
(2005-2008); 
▪Zinātniskā koordinatore starptautiskā zinātniskā projektā 
,,IgauĦu teksts krievu kultūrā: krievu teksts igauĦu kultūrā” 
(Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrija) (2007-2010) 
▪Piedalīšanās projektā ,,Jews in Russian and German literature” 
(Christian-Albrechts-Universität zu Kiel:2002-2007) 
▪,,Zyklusdichtung in der slavischen literaturen” (Philipps – 
Universität, Marburg:2002-2006) 

Darbība zinātnisko un 
akadēmisko izdevumu 
redakcijas kolēăij ās: 

▪Latvijas Universitātes Raksti: literatūrzinātne, folkloristika, 
māksla. Redkolēăijas locekle; 
▪Fridriha lasījumi. Galvenā redaktore; 
▪Slāvu lasījumi. Daugavpils universitātes periodiskais izdevums. 
Redkolēăijas locekle; 
▪Filoloăiskie lasījumi. Daugavpils universitātes periodiskais 
izdevums. Redkolēăijas locekle; 
▪XX gs. krievu dzeja. Daugavpils universitātes periodiskais 
izdevums. Redkolēăijas locekle 

Darbība koleăiālās un 
profesionālās 
institūcijās: 

▪ LZP Valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas 
zinātnes ekspertu komisijas locekle; 
▪ LU FF Domes locekle; 
▪ LU FF Promocijas padomes locekle; 
▪ LU FF Doktorantūras programmu padomes locekle; 
▪ LU FF Studiju programmas padomes locekle; 
▪ LU FF Vadības locekle 

Īpašas atzīmes: Latvijas Krievu kultūras biedrības locekle; 
Apbalvojums: Krievijas ZA Krievu literatūras institūta sudraba 
medaĜa (2006) 

Nozīmīgākās 
publik ācijas: 

▪ Monogrāfija: ,,Latviešu modernisma aizsākumi un krievu 
,,sudraba laikmets” , R., ,,Zinātne”, 2002 (ar līdzaut. V. Vāveri); 
▪F.Sologuba romāns ,,Sīkais velns”: Aisa un Ananke//Sine Arte, 
nihil. Belgrada, Maskava, 2003 – 302-312 lpp. 
▪Die frühe Moderne (Ende 19./Anfang 20.Jh):V.Brjusov,  
F.Sologub, A. Belyj, A.Blok // Der Russische Gedichtzyklus. 
Ein Handbuch Universitätsverlag C. Winter Heidelberg GmbH, 
2006 
▪Ревель(Таллинн)/Рига: рефлексии русских литераторов 
Латвии (1920-1930 гг.)//Балтийский архив ХI. Tallinn: 
TLU,2006. c.206-217 
▪ О русском фольклоре в Латвии 1920-1940 гг.: И. Фридрих, 
Л. Зуров, Н. Бережанский, В. Синайский//Fridriha lasījumi. 
R.,LU, 2007. c.54-68 
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Dr. philol., asoc. prof. Ieva KalniĦa 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1956 

Izglītība: 1964- 1975 mācības Rīgas 5.vidusskolā 
1975 – 1980 studijas LVU Filoloăijas fakultātē 
1981-1984 LU doktorante  
Stipendijas (1994 -2007) studijām, pētniecībai un akadēmiskajai 
darbībai ārzemēs ( Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē, 
Vitauta Dižā universitātē KauĦā, Greisvaldes universitātē; Prāgas 
KārĜa universitātē) 

Pašreizējā 
nodarbošanās: 

Baltistikas nodaĜas Latviešu literatūras katedras asociētā 
profesore 

Akadēmiskais 
nosaukums un 
zinātniskais grāds: 

Asociētā profesore (1999), Dr.philol. (1987) 

Darba pieredze: 1980-1981 redaktore izdevniecībā „Zinātne” 
Kopš 1984.gada docētāja (asistente, lektore, docente, asociētā 
profesore) LU Latviešu literatūras katedrā 

LU docētie 
akadēmiskie kursi: 

Latviešu folklora 
Ievads latviešu folklorā (e-kurss) 
Latviešu drāmas vēsture līdz 1945.gadam 
Latviešu dramaturăija (1945-2007) 
R. BlaumaĦa daiĜrade 
RaiĦa dramaturăija 
Novitātes latviešu literatūrā un folklorā 
Totalitārisms valodā un literatūrā (literatūras daĜa) 
Latviešu literatūra un totalitārisms 
Drāmas analīze 
Folkloristikas un etnoloăijas metodes  

Zinātniskā darbība: Pētniecības jomas: 1) latviešu drāmas vēstures izpēte; 2) literatūra 
un folklora totalitārisma apstākĜos; 3) latviešu literatūra un 
reliăija; 4) latviešu jaunākā literatūra (drāma, proza, bērnu 
literatūra; 5) atsevišėu autoru izpēte (R.Blaumanis, Rainis, A. 
Brigadere). 
Piedalīšanās projektos: 
1) LU projekts „Latviešu literatūra un reliăija” (2007.gadā 

vadītāja); 
2) IZM Letonikas programmas projektā „Kultūra un vara. 

Kultūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un 
folklorā” (kopš 2005.gada dalībniece); 

3) Baltijas jūras valstu universitāšu starptautiskais projekts 
„Ant īkās kultūras recepcija Baltijas jūras valstīs” (kopš 
2003.gada dalībniece); 

4) Baltijas valstu, Polijas un Oslo universitātes H. Ibsena centra 
kopprojekta „H. Ibsena recepcija Baltijas valstīs un Polijā” 
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kopprojekta „H. Ibsena recepcija Baltijas valstīs un Polijā” 
(2004/2006 dalībniece); 

Darbība zinātnisko un 
akadēmisko izdevumu 
redakcijas kolēăij ās: 

Krājumu „Platforma” (2006), „Kultūra un 
vara”(2006)redkolēăijas locekle. Krājumu „Rīgas kultūrvide 
19.gadsimtā. A.Deglava romāns „Rīga” (1999), „Paliekošais un 
zūdošais A.Upīša darbos” (2004) sastādītāja. 

Darbība koleăiālās un 
profesionālās 
institūcijās: 

LU Akadēmiskās komisijas humanitārajās zinātnēs 
priekšsēdētāja 

LU Mācību padomes locekle 

LU Izdevniecības padomes locekle 

LU Humanitāro zinātĦu programmu padomes eksperte 

FF Literatūras, folkloras,mākslas un bibliotēkzinātĦu 
doktorantūras padomes locekle 

Nozīmīgākās 
publik ācijas: 

1. Der Held in der letttischen Literatur warend der 
Nationalsocialistischen Besatzung//The Baltic Countries 
under Occupation Soviet and Nazi Rulle 1939-1991/ 
Acta Universitatis Stockholmiesis.  Stockholm, 2003, 
141-150. 

2. Anna Brigadere un folklora//Letonika, 2005, 13.nr. 186.-
197.lpp. 

3. Henrik Ibsen’s Traditions In Latvian Drama.// Ibsen 
Reception in Poland and the Baltic Nations.University of 
Oslo, Centre for Ibsen Studies. 2006, 113. – 130. 

4. Latviešu padomju folkloras konstrukcija.// Kultūra un 
vara. R.: LU Akad.apg., 2007, 30.- 40.lpp. 

5. Sociālistiskā reālisma kanons latgaliešu literatūras 
krājumā „Uz porzvola”// Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē. 12. Liepāja: LiePa, 2007, 40.-48.lpp. 

Kopumā apmēram 60 zinātnisko un 40 populārzinātnisko un 
mācību publikāciju. 

 
 
 



 116

 
Dr. art., asoc. prof. Valdis Muktupāvels 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1958 

Izglītība: Līvānu 1. vidusskola (1965-1975), Latvijas Valsts universitātes 
Ėīmijas fakultāte (1975-1980), J. Vītola Latvijas Valsts 
konservatorijas Kultūras un mākslas zinātĦu fakultāte (1980-
1983) 

Pašreizējā 
nodarbošanās: 

Latvijas Universitātes (LU) Filoloăijas fakultātes asociētais 
profesors, Baltijas jūras reăiona studiju maăistra programmas 
direktors, LU Filoloăijas fakultātes Letonikas centra vadītājs 

Akadēmiskais 
nosaukums un 
zinātniskais grāds: 

asociētais profesors (2002), mākslas doktors (1999), mākslas 
maăistrs (1996). 

Darba pieredze: 2002 LU Filoloăijas fakultātes asociētais profesors 
1999-2006 LU Filoloăijas fakultātes prodekāns menedžmenta un 
ārējo sakaru jautājumos 
1991-2006 LU Etniskās kultūras centra mūzikas speciālists 
1991-1999 Latvijas skolu mūzikas mācības attīstības projekta 
darba grupas dalībnieks 
1987-1991 LU Pedagoăijas fakultātes zinātniskais līdzstrādnieks 
un pasniedzējs 
1985-1986 Latvijas Valsts konservatorijas Mūzikas vēstures 
katedras vecākais laborants un pasniedzējs 

LU docētie 
akadēmiskie kursi: 

Baltijas mūzika, Baltijas jūras reăiona koncepcija, Mūzikas 
kulturoloăija I, II, Etnomuzikoloăijas literatūra, Mūsdienu 
folklorisms Latvijā, Rietumbaltistika, Latviešu etnomūzika, 
Baltijas tradicionālā mūzika, Pasaules tautu mūzika I, II, Mūzikas 
instrumenti Baltijā  

Zinātniskā darbība: Pētnieciskās intereses: mūzikas kulturoloăija, mūzikas 
semiotika, Latvijas/Baltijas tradicionālā mūzika, organoloăija, 
mūsdienu folklorisms Latvijā/Baltijā 
Dalība Latvijas zinātnes padomes finansētajos projektos:  
Sadarbības projekts Letonika “Latvijas novadu attīstība: 
humanitārā un sociālā dimensija", apakštēmas vadītājs (2006-
2007). 
Sadarbības projekts Letonika “Latvijas novadu ekonomiskās, 
sociālās un kultūras attīstības stratēăijas globalizācijas 
kontekstā”, apakštēmas vadītājs (2002-2005). 
Sadarbības projekts Letonika "Tradicionālie mūzikas instrumenti 
un to funkcionēšana Latvijā 20. gadsimtā", pētījuma vadītājs 
(2001). 
LU Pedagoăijas fakultāte "Skolēnu estētiskās audzināšanas 
sistēmas teorētisko pamatu izstrāde sākumskolā", darba grupas 
dalībnieks (1987-1991). 



 117

Darbība zinātnisko un 
akadēmisko izdevumu 
redakcijas kolēăij ās: 

Liaudies muzika. Klaip÷da: Klaip÷dos universiteto leidykla – 
redakcijas kolēăijas loceklis. 
 

Darbība koleăiālās un 
profesionālās 
institūcijās: 

UNESCO Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes (ICTM) 
dalībnieks 
Eiropas Etnomuzikoloăijas semināra (ESEM) dalībnieks 
Latvijas Komponistu savienības biedrs, Padomes loceklis 
Biedrības Norden Latvijā goda biedrs 
Letonikas fonda valdes priekšsēdis  
AKKA/LAA Padomes loceklis 
Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes loceklis, nozares padomes 
eksperts (1998-2002, 2005-2007) 
Nacionālās kultūras padomes loceklis (2002-2006) 
Latvijas Institūta konsultatīvās padomes loceklis 

Īpašas atzīmes: Apbalvojumi 
Lielā folkloras gada balva (2003, 2005) 
Lietuvas Dižkunigaiša Ăedimina 5. pakāpes ordenis (2001) 
Biedrības Norden Latvijā gada balva “Ar sirdi ziemeĜos” (1999) 
Ojāra Vācieša literārā prēmija autoru grupas sastāvā (1993) 

Nozīmīgākās 
publik ācijas: 

Monogrāfijas 
Boriss Avramecs, Valdis Muktupāvels. Mūzikas instrumentu 
mācība. Tradicionālā un populārā mūzika. - Rīga: Musica Baltica, 
1997. - 277 lpp., il. + 5 kasešu komplekts. (Lietuviski: Pasaulio 
muzika. - Vilnius: Kronta, 2000). 
Māra Mellēna, Valdis Muktupāvels, Ernests Spīčs, Iveta Irbe. 
Gadskārtu grāmata: Folkloras materiālu hrestomātija ar 
komentāriem. - Rīga: Atols, 1995. - 489 lpp., il. (Atkārtots 
izdevums: Madris, 2004.) 
Valdis Muktupāvels. Dindaru, dandaru. Latviešu rotaĜas un 
spēles. – Rīga: Avots, 1989. – 135 lpp. 
Valdis Muktupāvels. Tautas mūzikas instrumenti Latvijas PSR 
teritorijā. - Rīga: E. MelngaiĜa Republikas tautas mākslas un 
kultūras izglītības darba zinātniski metodiskais centrs, 1987. - 
142 lpp. 
Zinātniskie raksti 
Valdis Muktupāvels. Varas un pretestības valoda, zīmes un 
simboli 20. gs. 80. gadu folklorisma mūzikā un muzicēšanā // 
Kultūra un vara. Raksti par valodu, literatūru, tradicionālo 
kultūru. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. – 92.-102. lpp.  
Valdis Muktupāvels. Baltu kultūridentitāte: reăionālais un 
temporālais aspekts // Letonikas pirmais kongress. Latvijas un 
latviešu identitātes: kultūra, izziĦa, komunikācija. – Rīga: 
Latvijas ZinātĦu akadēmija, 2006. - 13.-22. lpp. (Lietuviski: 
Baltų kultūros regionas: mitas ar realyb÷? // Kultūros barai, 8.-9., 
2005. - pp. 7-12). 
Valdis Muktupāvels. Modern Prussians and Prussianness // 
Humanities and Social Sciences. Latvia. Western Balts: A 
Historical Perspective, 2006, nr. 3 (49). - p. 4-19. 
Valdis Muktupāvels. Baltic Religion: New Religious Movements 
// Encyclopedia of Religion / Lindsay Jones, ed. in chief. – 
Detroit, New York, San Francisco, San Diego, New Haven, 
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Detroit, New York, San Francisco, San Diego, New Haven, 
Waterville, London, Munich: Macmillan Reference USA, 
Thomson Gale, 2005. - pp. 762-7. 
Valdis Muktupāvels. Musical Instruments in the Baltic Region: 
Historiography and Traditions // The World of Music. – Vol. 44 
(3), 2002. – pp. 21-54. 
Valdis Muktupāvels. On some relations between kokles styles 
and contexts in the twentieth century // Journal of Baltic Studies. 
– Vol. XXXI, nr. 4, Winter 2000. – pp. 388-405. 
Valdis Muktupāvels. Latvia // The Garland Encyclopedia of 
World Music, vol. 8: Europe. - Timothy Rice, James Porter, and 
Chris Goertzen, eds. - New York and London: Garland 
publishing, Inc., 2000. - pp. 499-508. 
Valdis Muktupāvels. Latviešu mūzikas instrumentu 
historiogrāfija // Letonica, 1999. - 2 (4). - 7.-41. lpp. 
Valdis Muktupāvels. "Prūšu mitoloăija" un 25 šėirkĜi // 
Mitoloăijas enciklopēdija 2 .- Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. 
– 282.-290. lpp. 
Arnolds KlotiĦš, Valdis Muktupāvels. Traditional Musical 
Instruments and the Semantics of Their Functions in Latvian Folk 
Songs // Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs, ed. by 
Vaira Vīėis-Freibergs. - Kingston and Montreal: McGill-Queen’s 
University Press, 1989. - p. 186.-217. (Lietuviski: Tradiciniai 
muzikos instrumentai ir jų funkcijų latvių liaudies dainose 
semantika // Liaudies kultūra. – 2001, nr. 4. – pp. 32-43). 
SkaĦu ieraksti 
Diskogrāfija  
Latvijas Radio koris / Sigvards KĜava. Valdis Muktupāvels. 
Pārcēlājs. Pontifex. Latvijas Radio LRCD 047 (2005) 
Valdis Muktupāvels. Kokles. UPE CD 043 (2002) 
The bagpipes of Latvia. ARC Music EUCD 1692 (2001) 
Dūdas Latvijā. Bagpipes in Latvia. UPE CD 017 (2000) 
Lettonie. Musiques des rites solaires. Ensemble RASA. Inedit W 
260062 (1995) 
KokĜu spēles pašmācība. Tautas mūzikas centrs (1994) 
RASA. saule deva savu meitu jānīts jāja katru gadu. Micrec 
MRCC 072 (1993) 
Latgolas dzīsmes. Latgales dziesmas. RiTonis 3-001-C-3 (1991) 
Piesni Latgalii (Inflant Polskich). Poljazz PSJ 231 (1989) 
Filmu mūzika  
Dina / Režisors Pēteris Krilovs (2005) 
Latvia. Natura 2000 / Vides filmu studija (2004) 
Lubāns. CīĦa par centimetriem / Vides filmu studija (2004) 
Baltā / Režisors Edmunds Jansons (2004) 
Skanošie gadalaiki. Vides filmu studija / NDR (2003) 
Latviešu tautasdziesma. J. Podnieka studija (2003) 
Latvija. Kurzemes novada valoda. Latvijas TV (2003) 
Lettland. Wildnis zwischen Russland und Riga. Vides filmu 
studija / NDR (2003) 
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Dr. hab. philol., prof. Sigma Ankrava 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1951  
 
Izglītība:  
 1969 - 74 LVU, Svešvalodu fakultāte, studente 
 1974 - 77 PSRS  ZA Austrumu pētniecības institūts, Maskava, aspirante 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1978 Filoloăijas zinātĦu kandidāte 

1986 LVU Ārzemju literatūras katedras docente 
 1992 Filoloăijas zinātĦu doktore 
 1999 Filoloăijas zinātĦu habilitētā doktore 
 
Nodarbošanās: 

1977 LVU Ārzemju literatūras katedras asistente 
1978 LVU Ārzemju literatūras katedras pasniedzēja 
1984 LVU Ārzemju literatūras katedras vec. pasniedzēja 
1986 LVU Ārzemju literatūras katedras docente 
1991 -93 LU Ārzemju literatūras katedras vadītāja 
kopš 1996 LU Ārzemju literatūras katedras vadītāja 
1999 LU Ārzemju literatūras katedras asociētā profesore 

 2000 LU profesore, Literatūras un Kultūras nodaĜas vadītāja 
 2003 LU profesore, MVF dekāna vietniece 
 
Zinātniskās publikācijas (skaits): 

Monogrāfijas                                    4 
Raksti zinātniskos  žurnālos, raksti krājumos           24 
Konferenču tēzes                                       13 
Citas zinātniskās  publikācijas                     4 
Grāmatu sastādīšana, ievadi             3 
Tulkotas grāmatas                            2 

 
Publicētā mācību literatūra (skaits): 

Raksti mācību grāmatās                   4 
Mācību līdzekĜi                                5 
Akadēmisko kursu programmas      3 

 
Citas publikācijas (skaits):           8 
 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Salīdzinošā literatūrzinātne. 
            Indijas anglofonā dzeja. 
           Anglijas un Īrijas viduslaiku un renesanses literatūra. 
           Britu salu vēsture un kultūra. 
 
Akadēmiskie kursi: 

Kopš  1977 Viduslaiku un renesanses literatūra. 
  V. Šekspīrs. 
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  Lielbritānijas vēsture un kultūra. 
1978 - 1984 Indijas anglofonās literatūras vēsture. 
1995 - 1996  Dzejas teksta intepretācija. 
kopš 1999 20. gadsimta politiskās teorijas un rakstniecība. 
kopš 2007 Latvijas kultūras vēsture ( e-kurss, angĜu val.) 

 
Goda nosaukumi un prēmijas: 

1994;2003 Fulbraita stipendiāte (ASV), Madisonas Universitāte Viskonsīnā,     
Stenforda Universirāte Kalifornijā 

1997   Kembridžas Universitātes stipendiāte (Lielbritānija) 
 
Citas aktivitātes: 

Kopš 1988  Latvijas Zinātnieku Savienības biedre 
1990 - 93 premjerministra padomniece humanitāros jautājumos 
1993 - 94   Latvijas Izglītības Ministrijas Zinātnes departamenta  
                        līdzstrādniece     
1997/2000  Latvijas AngĜu Studiju Asociācijas (LSSE - Latvian  
                        society for the study of English) biedre un vadītāja 
kopš 2000 Latvijas Rakstnieku savienības biedre 
kopš 2002 Lielbritānijas AngĜu Asociācijas korespondētājlocekle 
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Dr. hab. philol., prof. Juris KrastiĦš 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 

Dzimšanas gads:  1946. 
Izglītība:               1987-1989. Latvijas Universitāte, doktorantūra; 
                              1976-1980. Latvijas Universitāte, aspirantūra; 
                              1972-1974. Latvijas Universitāte, Augstākie pedagoăiskie kursi; 
                              1964-1969. Latvijas Universitāte, studijas Svešvalodu fakultātē. 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
                              1997.Latvijas Universitātes profesors vācu literatūras apakšnozarē; 
                              1993.Latvijas Universitātes profesora akdēmiskais nosaukums; 
                              1992.habilitētais filoloăijas doktors (Latvijas Republika); 
                              1992.filoloăijas zinātĦu doktors (PSRS AAK); 
                              1983.Latvijas Universitātes docents; 
                              1981.filoloăijas zinātĦu kandidāts (PSRS AAK). 
Nodarbošanās:     2004 – Latvijas Universitātes profesors Moderno valodu fakultātes   
                              Ăermānistikas nodaĜā; 
                              1998-2004 Latvijas Universitātes profesors Pedagoăijas un  
                              psiholoăijas fakultātes Skolotāju izglītības nodaĜā; 
                              1993-1998 Latvijas Universiātes profesors un docents,         Valodu 
                              centra DabaszinātĦu fakultāšu svešvalodu katedras vadītājs; 
                              1969-1992 Latvijas Universitātes Svešvalodu katedras      asistents, 
                              pasniedzējs un vecākais pasniedzējs. 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
                              2004- grāmata “Dzejas patiesība”. – Rīga: Latvijas Universitāte. – 
                              388 lpp. 
                              2004- zinātniskais raksts “Johanesa Bobrovska poēzija vācu dzejas  
                              kontekstā pēc 1945.gada”, grāmatā “Unverschmerzt”. – Minhene,  
                              2004. – 10 lpp. 
                              2004 – zinātniskais raksts “Agrīnā Hugo fon Hofmanstāla poētika”, 
                              “Liepājas Pedagoăijas Akadēmijas  Zinātniskie raksti”. –    Liepāja, 
                              2004. – 10 lpp.  
                              2002 – zinātniskais raksts “Minhenes modernisma     metamorfozes 
                              no naturālisma līdz  jūgendstilam”, Daugavpils Universitātes   
                              “Zinātniskie raksti”, Daugavpils, 2002. –7 lpp. 
                              2001 – zinātniskais raksts “Vīnes modernisma estētikas un poētikas 
                              pamatiezīmes”, krājumā: “Žmogus Kalbos Erdveje”,             ViĜĦas  
                              Universitātes KauĦas Humanitārās fakultāte “Zinātnisko rakstu   
                             krājums, KauĦa, 2001, 7 lpp. 
                              2000 - grāmata “Sāpju un skumju zenītā”. – Rīga, 2000. 281 lpp. 
                       
                              Kopējais publicēto darbu skaits: 
                              grāmatas – 2; 
                              zinātniskie raksti – 68. 
Zinātnieciski-pētnieciskā darbība: 
                              Vācu literatūras attīstība pēc 1945.gada. 
                              Gintera Eiha, Ingeborgas Bahmanes, Hansa Magnusa Encensberge- 
                              ra, KārĜa Krolova, Gotfrīda Benna u.c. daiĜrade. 
                                Minhenes modernisms, Vīnes modernisms, Berlīnes modernisms. 
                                Simbolisms vācu dzejā. Stefana Georges daiĜrade. Vācu ekspresi- 
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                                onisma teorija un poētika. 
                                LU projekts “Pētījums par angĜu valodas lietojumu ekonomikas  
                                jomā”, 2008.gads (vadītājs, pieteikums). 
                                Erasmus sadarbības līguma ar SeviĜas universitāti Spānijā            
                                koordinators 2008.gads. 
                                LPZ projekts literatūrzinātnē (Daugavpils Universitātē) “Univer- 
                                sālie un lokālie Latvijas un Eiropas kultūras modeĜi” 2006.gads. 
                                2007.gada decembris – ăermānistu kongress SeviĜas universitātē  
                                Spānijā 
                                2007.gada marts – ăermānistu kongress Madrides universitātes  
                                Filoloăijas fakultātē.            
                                2006 -darba vizītes Helsinku un Oslo universitātēs. 
                                Stipendijas zinātniskam darbam: 
                                2004 – Konstances Universitātē VFR; 
                                2002 – Ludviga Maksimili āna universitātē Minhenē, VFR; 
                                1999- Johana Volfganga Gētes universitātē Frankfurtē pie     Mai- 
                                nas, VFR, 
                                1998- Johana Volfganga Gētes universitātē Frankfurtē pie     Mai- 
                                nas, VFR. 
Akadēmiskie kursi: 
                                “V ācu literatūras modernā un postmodernā proza” (DSP literatūr- 
                                zinātnē) – 2 k.p. 
                                “Rietumeiropas modernā dzeja” (DSP literatūrzinātnē) – 2 k.p. 
                                “V ācu romantisma lirika” (Vācu filoloăijas maăistra programma, 
                                B daĜa, ) - 2 k.p. 
                                “Ievads ăermānistiskajā literatūrzinātnē” (V ācu filoloăijas    baka- 
                                laura programma, B daĜa), - 2 k.p. 
                                “Laikmeta interpretācija” (Vācu filoloăijas bakalaura programma, 
                                B daĜa), - 2 k.p. 
                                “Gotfrīda Benna daiĜrade” (Vācu filoloăijas bakalaura    program- 
                                ma, B daĜa),  - 2 k.p. 
                                “Vācu lirika pēc 1945.gada” (Vācu filoloăijas maăistra  program- 
                                ma, B daĜa), - 2 k.p. 
                                “Ingeborgas Bahmanes daiĜrade” (Vācu filoloăijas bakalaura pro- 
                                gramma, B daĜa), - 2 k.p. 
Papildu ziĦas par profesionālo darbību: 
                                LU MVF Ăermānistikas nodaĜas vadītāja v.i. 2008.gads. 
                                LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Domes loceklis (1998- 
                                2004); 
                                LU Moderno valodu fakultātes Domes loceklis 
                                LU Literatūrzinātnes un folkloras profesoru padomes loceklis; 
                                LU Filoloăijas doktora studiju programmas padomes loceklis; 
                                LU Rakstu sērijas “Pedagoăija” zinātniskais redaktors         (2001- 
                                2004); 
                                LU Rakstu sērijas “Literatūrzinātne, folkloristika, māksla”      red-  
                                kolēgijas loceklis; 
                                zinātniskā žurnāla “Respectus Philologicus ” KauĦā (Lietuva)  
                                starptautiskās redkolēgijas loceklis; 
                                KatoĜu akadēmiskā ārzemju dienesta (KAAD) eksperts Rīgā; 
                                Vācu filoloăijas gala pārbaudījuma bakalauriem  
                                komisijas priekšsēdētāja vietnieks un Vācu filoloăijas gala   
                                pārbaudījuma maăistriem komisijas                                       
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                                priekšsēdētājs Moderno valodu fakultātē 
                                Latvijas Universitātē; 
                                Starptautiskās Ăermānistu apvienības biedrs; 
                                Gētes biedrības Veimārā VFR biedrs; 
                                Gētes biedrības Latvijā biedrs; 
                                Vācu valodas apvienības VFR biedrs.                 
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Dr. philol., asoc.prof. Viktors Freibergs 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
 
Dzimšanas gads: 1955 
Izglītība: 1982. – 1986. aspirantūra LVU Svešvalodu fakultātē Aizrobežu literatūras 

katedrā (darbs aizstāvēts Maskavas Valsts universitāte Filoloăijas 
fakultātē) 

 1974. – 1979 Studijas LVU Svešvalodu fakultātē 
Akadēmiskie nosaukumi uz zinātniskie grādi: 
 2001. – asociētais profesors 
 1987. – 2001. docents 
 1986. – 1987. lektors 
Nodarbošanās: 
 2001. – asociētais profesors LU Moderno Valodu fakultātes Literatūras un 

Kultūras nodaĜā 
 1987. – 2001. LU Svešvalodu fakultātes AngĜu filoloăijas katedras 

docents  
 1986. – 1987. LU Svešvalodu fakultātes AngĜu filoloăijas katedras lektors 
 1979. – 1986. Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Neorganiskās ėīmijas institūta 

tehniskās literatūras tulks 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 1. Pēcvārds Hermana Melvila romānam “Mobijs Diks”, apgāds 
“Daugava”,  2003, 12 lpp. 

 2. “Eiropas un latviešu kino”. Eiropas dialogi 3, Eiropas integrācijas 
birojs, 2003., 8.lpp. 

 3. “Kubrika ceĜojums pa šausmu labirintiem”, 2002, http://www.filmas.lv, 
7 lpp. 
4. Reflections and reflectivity in Atom Egoyan’s Films, 
www.britishcouncil.org/16viktors_freiberg_ reflections__self-
reflexivity_in_felicia_s_journey.doc 

 5. Pēcvārds Salmana Rušdi romānam “Zeme zem viĦas kājām”, Atēna, 
2001, 12. lpp. 

 6. Rakstu sērija “Postmodernisms”, Kino raksti, 1998.-1999.,  
 15. lpp. 
 7. „Suburbia jeb priekšpilsēta kā domāšanas modelis (no cikla Kino un 

arhitektūra), Kino Raksti, Oktobris 2007. 
 Kopējais publicētos darbu skaits – 75 
 t. sk. raksti ziātniskos žurnālos un krājumos – 2 
 konferenču tēzes – 4 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 Zinātniski pētnieciskā darbības virziens – britu 20. gadsimta literatūra, 

literatūras teorijas attīstības tendences, kino vēstījuma semiotiski pētījumi, 
kino kā īpaša tekstuāla sistēma. Kino vēstures pētījumi 

Akadēmiskie kursi:  
 Ievads literztūrzinātnē  

(AngĜu filoloăijas bakalaura programma, A daĜa, 4 k.p.) 
 Britu romāns 1980. –90. gados  

(AngĜu filoloăijas maăistra studiju programma, A daĜa, 2 k.p.) 
 Literatūras teorija  
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(AngĜu filoloăijas maăistra studiju programma, A daĜa no 
2005./06. māc. gada, 2 k.p.) 

 Mūsdienu britu dzeja   
(AngĜu filoloăijas maăistra studiju programma, B daĜa, 2 k.p.) 

 Kino un teksta semiotika. I.  
(AngĜu filoloăijas maăistra studiju programma, B daĜa, 2 k.p.) 

 Kino un teksta semiotika. II.  
(AngĜu filoloăijas maăistra studiju programma, B daĜa, 2 k.p.) 

Ievads kino un teksta semiotikā  
(Vācu filoloăijas maăistra studiju programma, B daĜa, 2 k.p., Baltu 
filoloăijas maăistra studiju programma, B daĜa, 2 k.p., “C” daĜas 
kurss) 

Kinematogrāfiskā vēstījuma stratēăija Džima Džarmuša un Pītera 
Grīneveja filmās  

(“C” daĜa, 2 k.p.) 
Filmu un reklāmu tulkošana  

(PSP Tulkotājs, B daĜa, 2 k.p.) 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 

- Projekts sadarbībā ar arhitektu biroju „Sarma un Norde”: 4 lekciju cikls 
„Kino un arhitektūra” , 2007. gada maijs – novembris, kinoteātrī 
„K.Suns”.  
- 1. lekcija „Suburbia kā domāšanas modelis” tikusi publicēta žurnālā 
„Kino raksti”, 2007. gada rudens numurā. 
- Nolasītas 4 lekcijas par formālisma elementiem Pītera Grīneveja un 
Andreja Tarkovska filmās, Starptautiskajā Baltijas kino un mēdiju skolā 
Tallinā, 2007. gada septembris 
- Lekcija par Ingmāra Bergmana filmu „Čuksti un kliedzieni” Bergmana 
retrospektīvas ietvaros, ko organizēja kino „Rīga” un Zviedrijas 
vēstniecība, 31.10.2007. 
- Lekcija”Eksistences vīzijas Ingmāra Bergmana filmās”, ZiemeĜu 
Ministru Padomes birojā Latvijā, 15.10.2007 
- Festivāla „Francijas pavasaris” ietvaros nolasīta lekcija par Alēna Renē 
filmu „Smēėēt, nesmēėēt”, 2007. gada janvāris. 
- Nolasīts lekciju cikls „Ievads kino un teksta semiotikā” Latvijas Kultūras 
akadēmijā, 2006. gada pavasara semestrī 
- Lekcija „Indijas 1950.-60. gadu kino pasaules kino vēstures kontekstā”, 
03.11.2007 
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Dr. hab. philol., prof. Benedikts Kalnačs 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

 
Dzimšanas gads: 1965 
 
Izglītība 
- habilitēts filoloăijas doktors (Latvijas Universitāte, 1999), 
- filoloăijas doktors (Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā padome,1993), 
- filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs (Latvijas Valsts Universitāte, Filoloăijas 

fakultāte, latviešu valodas un literatūras nodaĜa, 1988), 
- Rīgas 49.vidusskolas absolvents (1983). 
 
Darba pieredze: 
- LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktors (kopš 1999),  
- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas profesors (kopš 2004),  
- LZP pētnieciskā projekta "Latviešu literatūra Baltijas un Eiropas rakstniecības kontekstā" 

vadītājs (kopš 2005),  
- Valsts pētījumu programmas "Letonika" apakšprojekta "Latviešu rakstnieku daiĜrades un 

literatūras žanru izpēte Baltijas reăiona kultūrvēstures kontekstā" vadītājs (kopš 2005),  
- LZP pētnieciskā projekta “Latviešu literatūra pasaules literāro strāvojumu kontekstā” vadītājs 

(2001 - 2004),  
- LZP pētnieciskās programmas "Letonika" apakšprojekta “Latviešu rakstnieku daiĜrades 

monogrāfiska izpēte” vadītājs (2001 - 2005),  
- LFMI direktora vietnieks zinātniskajā darbā (1994-1999),  LFMI vadošais pētnieks (kopš 

1994), jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks (1988-1993), 
- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asociēts profesors (2001 - 2004), docents (1998-2001), 

stundu pasniedzējs (1993-1998), 
- Latvijas Universitātes stundu pasniedzējs (Filoloăijas fakultāte, 2000), 
- žurnāla “Karogs” atbildīgais sekretārs (1993-1994). 
 
Darbība profesionālajās un sabiedriskajās organizācijās: 
- Latvijas ZinātĦu akadēmijas īstenais loceklis (2005; korespondētājloceklis 2001 - 2005), 
- Latvijas Zinātnes Padomes loceklis (kopš 2002), LZP Humanitāro un sociālo zinātĦu 

ekspertu komisijas loceklis (kopš 2007), 
- Latvijas Zinātnes Padomes ekspertu komisijas priekšsēdētājs Valodniecībā, literatūrzinātnē, 

folkloristikā un mākslas zinātnēs (2000 - 2006),  
- LU Promocijas padomes priekšsēdētājs literatūrzinātnē, folkloristikā, komunikāciju zinātnēs 

un mākslas zinātnēs (2000 - 2006), padomes priekšsēdētāja vietnieks (kopš 2006) 
- Baltijas Asamblejas Balvas literatūrā, mākslā un zinātnē Latvijas Nacionālās žūrijas 

komitejas priekšsēdētājs (2005 - 2006),  
- Latvijas Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares padomes eksperts (2002 - 2004),  
- Žurnāla “Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis” A daĜas redakcijas kolēăijas loceklis (kopš 

2000), 
- LU Filoloăijas fakultātes filoloăijas bakalaura studiju programmas kvalifikācijas eksāmenu 

komisijas priekšsēdētājs; filoloăijas maăistru studiju programmas kvalifikācijas eksāmenu 
komisijas eksperts (2001), 

- Latvijas Kultūras Akadēmijas maăistru studiju programmu kvalifikācijas eksāmenu 
komisijas priekšsēdētājs (2002 - 2004),  

- Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskās akreditācijas komisijas eksperts (2001), 
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- Latvijas Rakstnieku savienības biedrs (kopš 1999),  
- Rīgas Latviešu biedrības biedrs (kopš 1999),  
- Latvijas Gētes biedrības biedrs (kopš 1998), 
- LFMI Domes loceklis (kopš 1994), 
- M.Zīverta Fonda valdes loceklis (kopš 1994), 
- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas filoloăijas bakalaura studiju programmas kvalifikācijas 

eksāmenu komisijas priekšsēdētājs un filoloăijas maăistru studiju programmas kvalifikācijas 
eksāmenu komisijas priekšsēdētājs (1994 - 2006).  

 
Apbalvojumi, stipendijas: 
- Latvijas ZinātĦu akadēmijas ViĜa PlūdoĦa balva literatūrzinātnē par monogrāfiju “Tradīcijas 

un novatorisms MārtiĦa Zīverta drāmas struktūrā” (2000),  
- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Atzinības raksts par ieguldījumu LPA zinātniskā darba 

veicināšanā (2003),  
- DAAD (Vācu akadēmiskā apmaiĦas dienesta) stipendija pētījumiem par vācu un latviešu 

drāmas procesu paralēlēm Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē (2001), 
- Latvijas Kultūrkapitāla Fonda radošās stipendijas pētījumiem par skandināvu rakstniekiem 

A.Strindbergu un B.Bjernsonu (2000, 2001), 
- Latvijas Kultūrkapitāla Fonda radošā stipendija grāmatas “Ibsena zīmē” uzrakstīšanai (1999). 
 
Cita nozīmīga pieredze: 
- rakstu krājuma "Ibsen Studies" redkolēăijas loceklis (kopš 2003); 
- projekta "Ibsens Baltijas valstīs un Polijā" (sadarbībā ar Ibsena centru Oslo un Varšavas 

universitātes Mākslas zinātnes institūtu) Baltijas daĜas vadītājs (2004 - 2006);    
- līdzdalība starptautiskās konferences "Cilvēka brīvība. Cilvēka balss" (Rīga, 2003) 

organizācijā,  
- starptautiskās konferences "Modernity and Identity in Contemporary Literature" (Rīga, 

2001) organizācijas vadība,  
- līdzdalība starptautiskās konferences Aktuālas problēmas literatūras zinātnē (Liepāja) 

organizācijā un konferences rakstu krājuma redkolēăijā (1999 - 2007);  
- zinātniska vizīte Lielbritānijas Karaliskajā ZinātĦu Akadēmijā (2001),  
- līdzdalība starptautiskā seminārā “Šekspīrs un Renesanse: Māksla, literatūra un mūzika 

Elizabetes laikmeta Anglijā” (Shakespeare and the Renaissance: Art, Literature and Music 
in Elizabethan England) Oksfordā (2001), 

- zinātniska vizīte Slovākijas ZinātĦu Akadēmijas Pasaules literatūras institūtā (2001), 
- līdzdalība Zalcburgas semināra organizētajā sesijā “Šekspīrs pasaulē” (Shakespeare Around 

the Globe) (2000), 
- viesdocentūra Vestfāles Vilhelma universitātes Baltijas starpdisciplināro studiju institūtā 

Minsterē (1999),  
- pētniecības projekti H.Ibsena centrā Oslo (1996,1997), Viskonsinas universitātē Madisonā 

(1995), Minsteres latviešu ăimnāzijā(1991), 
- latviešu oriăināldramaturăijas iestudējumu skates eksperts (2001), 
- Latvijas profesionālo teātru skates žūrijas loceklis (1995  - 1997), 
- Latvijas amatieru teātru jauniestudējumu skates eksperts (1994-1998, 2000). 
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Mācību kursi: 
a) filoloăijas maăistru studiju programmā: 
- Latviešu drāmas vēsture (Liepājas Pedagoăijas akadēmija, kopš 2002), 
- Drāmas teorija un analīze (Liepājas Pedagoăijas akadēmija, kopš 1996),  
- MārtiĦa Zīverta dramaturăija (LU Filoloăijas fakultāte, 2000; Liepājas Pedagoăijas 

akadēmija, 1994, 1995), 
b) filoloăijas bakalauru studiju programmā: 
- MārtiĦa Zīverta dramaturăija (Liepājas Pedagoăijas akadēmija, kopš 2001), 
- Modernās drāmas vēsture (Liepājas Pedagoăijas akadēmija, kopš 1999), 
- Latviešu trimdas literatūras vēsture (Liepājas Pedagoăijas akadēmija, kopš 1993). 
 
Līdzdalība zinātniskās konferencēs: 
- Referāti 35 starptautiskās konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Norvēăijā, Zviedrijā, 

Lielbritānijā un ASV (kopš 1995); vairāk nekā 15 referāti nacionālas nozīmes konferencēs.  
 
Galvenās zinātniskās publikācijas: 
5 monogrāfijas, 2 zinātniski izdevumi, 3 monogrāfiski mācību līdzekĜi un vairāk nekā 70 
zinātniski raksti; to vidū: 
Monogrāfijas. 
1. Jūlijs Pētersons - vērotājs laikmetu maiĦās. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 120 lpp. 
2. Tradīcijas un novatorisms MārtiĦa Zīverta drāmas struktūrā. - Rīga: Zinātne,1998. 205 lpp. 
3. Ibsena zīmē. - Rīga: Zinātne, 2000. 269 lpp.  
4. Latviešu drāma. 20.gadsimta pirmā puse. (Kopā ar V.Hausmani.) - Rīga: Zinātne, 2004. - 

526 lpp.  
5. Latviešu drāma. 20.gadsimta otrā puse. (Kopā ar V.Hausmani.) - Rīga: Zinātne, 2006. - x 

lpp.  
 
Zinātniski izdevumi.  
1. Vācu literatūra un Latvija. 1890 - 1945. (Kopā ar I.Dauksti-Silasproăi, M.Gruduli, 

Z.Gūtmani, J.VērdiĦu; sast.,zin.red; autors.) - Rīga: Zinātne, 2005. - 879 lpp.   
2. Ibsen in Poland and the Baltic Nations. (Sast., zin.red. kopā ar K.Brinhilsvollu, L.Sokolu; 

autors.) – Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2006. –  258 lpp. 
 
Mācību līdzekĜi.  
1. Modernās drāmas aizsākumi. - Liepāja: LPA, 2001. 82 lpp. 
2. Modernisma drāma Vācijā. - Liepāja: LiePA, 2002. 107 lpp.  
3. Vīnes modernisms. - Liepāja: LiePA, 2005. 90 lpp.  
 
Prasmes: 
- angĜu, vācu, krievu valoda (zinātniska teksta apguves un veidošanas prasme, sarunvaloda); 

norvēău, čehu, slovaku, lietuviešu valodas pamatzināšanas (lasītprasme ar vārdnīcas 
palīdzību). 

- darbs ar datoru. 
   
Benedikta Kalnača galvenās zinātniskās publikācijas 

 
Monogrāfijas. 
1. Jūlijs Pētersons - vērotājs laikmetu maiĦās. R.,1996. 7 a.l. 
2. Tradīcijas un novatorisms MārtiĦa Zīverta drāmas struktūrā. R.,1998. 10 a.l. 
3. Ibsena zīmē. R.,2000. 13 a.l.  
4. Latviešu drāma. 20.gadsimta pirmā puse. (Kopā ar V.Hausmani.) - Rīga: Zinātne, 2004. - 26 

a.l.  
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5. Latviešu drāma. 20.gadsimta otrā puse. (Kopā ar V.Hausmani.) - Rīga: Zinātne, 2006. - 517 
lpp.  

 
Zinātniski izdevumi.  
1. Vācu literatūra un Latvija. 1890 - 1945. (Sast., zin.red.; autors kopā ar I.Dauksti-Silasproăi, 

M.Gruduli, Z.Gūtmani, J.VērdiĦu.) - Rīga: Zinātne, 2005. - 44 a.l.   
2. Ibsen in Poland and the Baltic Nations. (Sast., zin. red. kopā ar K.Brinhilsvollu, L.Sokolu; 

autors.) – Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2006. – 258 lpp.  
3. We Have Something in Common: The Baltic Memory. (Sast., zin. red. kopā ar 

A.Mihkelevu.) – Tallina: Igaunijas ZA Underes un Tuglasa Literatūras Centrs; LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2007. – 214 lpp.   

 
Mācību līdzekĜi. 
1. Modernās drāmas aizsākumi. Liepāja: LiePA, 2001. 4 a.l.  
2. Modernisma drāma Vācijā. - Liepāja: LiePA, 2002. 5 a.l.  
3. Vīnes modernisms. - Liepāja: LiePA, 2005. 4 a.l. 
 
Raksti enciklopēdiskos izdevumos. 
1. ŠėirkĜi enciklopēdijā "Latviešu rakstniecība biogrāfij ās". R., 1992. 3 a.l.  
2. ŠėirkĜi enciklopēdijas "Latviešu rakstniecība biogrāfij ās" otrajā, pārstrādātajā un 

papildinātajā izdevumā. R., 2003. 3, 5 a.l.  
 
Raksti zinātniskos izdevumos. 
1. Lai teātris būtu svētki. (V.Šekspīra "Ričards III" un B.Brehta "Kaukāza krīta aplis" Tbilisi 

Š.Rustaveli teātrī.)//Karogs, 1985, 2. 0,6 a.l. 
2. Sezonas nogrieznis mūžības taisnē. (Latviešu klasikas darbu interpretācija.)//Karogs, 1985, 

12. 0,5 a.l.  
3. Savas maizes cepējs. (A.Mierlauks.)//Karogs, 1986, 4. 0,3 a.l. 
4. Aiz tīreĜiem, purviem un siliem… (A.Ceplis)//Karogs, 1987, 5. 0,75 a.l. 
5. Tu dēliem atzied’ vēl: Tu pats tie dēli//RaiĦa gadagrāmata, 1988. R., 1988. 0,5 a.l. 
6. Daži RaiĦa valodas meistarības jautājumi//Latviešu valodas kultūras jautājumi 24. R.,1988. 

0,6 a.l. 
7. “Lāčplēša” simtgade. A.Pumpura eposa valodas vērtējumi// Latviešu valodas kultūras 

jautājumi 24. R.,1988. 0,6 a.l.  
8. Sfinksas iekšējā pasaule. (Rīgas Krievu drāmas teātra sezona.)//Teātris un Dzīve, 32. R., 

1988. 0, 6 a.l. 
9. Uz skatuves – MārtiĦa Zīverta lugas//Karogs, 1988, 6. 0,75 a.l. 
10. Nevajadzīgo izrāviens? (Lugu krājums “Virtuss”.)//Avots, 1988, 9. 0,4 a.l. 
11. Savs zemes stūrītis, sava ferma. (J.Purapuėe.)//Karogs, 1989, 3. 1 a.l. 
12. Latviešu lugu iestudējumi 1988.gadā//Teātris un Dzīve, 33.  R., 1989. 1 a.l. 
13. Uăa tēls RaiĦa traăēdijā “Indulis un Ārija”//RaiĦa gadagrāmata, 1989. R.,1989. 0,5a.l. 
14. Ieskats Gunara Janovska pasaulē//Karogs, 1990, 1. 1 a.l. 
15. Dramaturăija- 89//Kritikas gadagrāmata, 18. R.,1991. 0,8 a.l. 
16. Daži tautas pagātnes atspoguĜojuma aspekti trimdas prozā//Materiāli par latviešu literatūru un 

mākslu emigrācijā. R.,1991. 0,6 a.l. 
17. Bombejā un Rīgā (par V.Krodera “Mēris Bombejā”)//Karogs,1992,7-8. 0,3 a.l. 
18. Piezīme par MārtiĦa Zīverta “Varu”//Karogs,1993,6. 0,3 a.l  
19. Latviešu salonkomēdijas: žanra veidošanās priekšnosacījumi//Karogs, 1993,8. 1a.l. 
20. Jūlijs Pētersons//Latviešu rakstnieku portreti.20.un30.gadu rakstnieki.R.,1994.0,7 a.l. 
21. Daži jautājumu loki ap nemirstīgo “Žūpu Bērtuli”//Varavīksne 1994. R.,1994. 0,8 a.l. 
22. Gunars Janovskis//Latviešu rakstnieku portreti.Trimdas rakstnieki.R.,1994. 0,6 a.l. 
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23. Ārzemju salonkomēdijas un 20.-30.gadu latviešu dramaturăija//Latviešu literatūra un 
pasaules kultūra. R.,1994. 0,7 a.l. 

24. Ikdienas krāsu varavīksne//GubiĦa I. Dzilnas dziesma. R.,1994. 1 a.l. 
25. MārtiĦa Zīverta pirmās lugas//Karogs,1995,3. 1 a.l. 
26. MārtiĦa Zīverta “Āksts”: interpretācijas problēma//Materiāli latviešu literatūras un mākslas 

vēsturei. R.,1995. 1 a.l. 
27. M.Zīverta 30.gadu kamerlugas//Materiāli par radošajiem meklējumiem 20.gadsimta latviešu 

literatūrā. R.,1996. 1 a.l. 
28. Tradicionālo drāmas formu novatoriskā interpretācija MārtiĦa Zīverta daiĜradē. 

1.Melodrāma. “Cilvēks grib dzīvot”//LZA V ēstis, 1996, 4-5. 0,6 a.l. 
29. Tradicionālo drāmas formu novatoriskā interpretācija MārtiĦa Zīverta daiĜradē. 2.Komēdija. 

“Minhauzena precības”//LZA Vēstis, 1996, 6. 0,5 a.l. 
30. M.Zīverts un romantisms//Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē.2. Liepāja,1997. 

0,6 a.l. 
31. Tradīciju iespaids M.Zīverta 30.gadu lugās//MārtiĦa Zīverta dramaturăija. R.,1997. 1,5 a.l. 
32. MārtiĦš Zīverts un 20.gadsimta drāma: Paralēles un krustpunkti//Materiāli par literatūru un 

arhitektūru laikmetu kopsakarībās. R.,1997. 2 a.l. 
33. Nenotiekošās drāmas drāma (Jaunākā oriăināldramaturăija)//Teātra Vēstnesis, 1998, 1. 0,4 

a.l. 
34. Kamerlugas struktūras modernizēšanās MārtiĦa Zīverta drāmā//Materiāli par pasaules 

strāvām latviešu literatūrā. R.,1998. 0,75 a.l. 
35. Lelde Stumbre//Latviešu rakstnieku portreti. 70.-90.gadu rakstnieki. R.,1998. 1 a.l. 
36. Pēra Ginta un Branda motīvu dialogs MārtiĦa Zīverta drāmā//Aktuālas problēmas latviešu 

literatūras zinātnē. 4. Liepāja, 1998. 0,4 a.l. 
37. ZiemeĜu sapnis. H.Ibsena “Pērs Gints” Skandināvijā, Eiropā un Latvijā// Letonica, 1998, 2. 1 

a.l. 
38. Strindberga pieejamība//Karogs, 1999, 1. 0,4 a.l. 
39. Aleksandra Grīna dramatiskie darbi//Aleksandrs Grīns. R.,1999. 0,5a.l. 
40. Edvards Vulfs 20.gadsimta sākuma drāmas kontekstā//Materiāli par literatūru, folkloru, 

mākslu un arhitektūru. R.,1999. 0,75 a.l. 
41. Drāma 30.gadu otrajā pusē. Drāma 40.gadu pirmajā pusē//Latviešu literatūras vēsture. 2.sēj. 

R.,1999. 1,5 a.l. 
42. Vērtību pārvērtēšana un vērtību hierarhija M.Zīverta pēdējās lugās//Aktuālas problēmas 

literatūras zinātnē. 5. Liepāja, 1999.  0,75 a.l. 
43. “Nora” jeb “LeĜĜu nams”. Henrika Ibsena lugas interpretācijas aspekti//Letonica, 1999, 2(4). 

0,7a.l.  
44. Henriks Ibsens latviešu literatūrā un Baltijas kultūrā//Latvijas Vēstnesis, 2000.gada 

13.oktobris. 
45. Raksturi un konflikti LinduĜa lugās//Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē. 6. 

Liepāja, 2000. 0,5 a.l. 
46. Dažu motīvu paralēles H.Ibsena un L.Stumbres drāmā//Salīdzināmā literatūrzinātne 

Austrumeiropā un Latvijā. R.,2001. 0,5 a.l.  
47. Elīna Zālīte//Latviešu rakstnieku portreti. Laikmeta krustpunktos. R.,2001. 1 a.l.  
48. H.Ibsens Baltijas kultūrā 19.gadsimta beigās, 20.gadsimta sākumā//Acta Baltica, 2001. 
49. Poētikas laikmetīgums RaiĦa lugās “Spēlēju, dancoju” un “Daugava”//Rainis radošo 

meklējumu spogulī. R., 2001. 0, 4 a.l. 
50. ViĦas stāsts? Dažu motīvu paralēles H.Ibsena un L.Stumbres drāmā//Feministica Lettica 2. 

R., 2001. 0,5 a.l. 
51. ViĦa – Stumbre. Dialogi// Karogs, 2001, 7. 0,25 a.l. 
52. Vācu dramaturăija un tās interpretācija Latvijā 19.un 20.gadsimta mijā//Karogs, 2001, 8. 0,4 

a.l. 
53. JāĦa Jurkāna spoguĜi//Karogs, 2001, 10. 0,25 a.l. 
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54. H.Ibsen’s A Doll’s House in Latvia: A Search for a Feminine, Human, and National 
Identity//Proceedings. 9th International Ibsen Conference. University of Bergen, 2001.  0,4 
a.l. 

55. Nezināmais Pauls PutniĦš//Karogs, 2001, 11. 0,25 a.l. 
56. Latviešu drāma 30.gadu otrajā pusē: Ideoloăija un māksla//Aktuālas problēmas literatūras 

zinātnē. 7. Liepāja, 2002. 0,3 a.l. 
57. Egīla ŠĦores telpa//Karogs, 2002, 4. 0,3 a.l. 
58. Vācu modernisma dramaturăijas interpretācija Latvijā//Materiāli par kultūru Latvijā. R., 

2002. 0, 4 a.l. 
59. Voldemārs Zonbergs - Sauleskalns//Latviešu rakstnieku portreti. Pozitīvisti. - R.,2002. 1 a.l. 
60. Modernās drāmas zīmes A.Čaka dramatiskajā poēmā “Matīss, kausu bajārs”//Aleksandra 

Čaka gadagrāmata. R.,2002. 0,5 a.l. 
61. Return of the Human? Some Remarks on the Drama of the 1990s//Interlitteraria 7. Vol II. 

Tartu, 2002. 0,5 a.l. 
62. Skandināvu un somu literatūra 19.gadsimta beigās, 20.gadsimta sākumā//ZiemeĜu zvaigznājs. 

R.,2002. 0,5 a.l.  
63. Henriks Ibsens// ZiemeĜu zvaigznājs. R.,2002. 1,5 a.l. 
64. Bjernstjerne Bjernsons// ZiemeĜu zvaigznājs. R.,2002. 1 a.l. 
65. Augusts Strindbergs// ZiemeĜu zvaigznājs. R.,2002. 1,5 a.l. 
66. Scandinavian and Finnish Literature of the 19th and Early 20th Centuries// ZiemeĜu 

zvaigznājs. R.,2002. 0,5 a.l.  
67. Jauns MārtiĦa Zīverta lugu izdevums//Karogs, 2003, 1. 0,2 a.l.  
68. Baltijas drāma Eiropas kontekstā: 19.gadsimta beigas - 20.gadsimta sākums//Letonica, 2004, 

10. 0, 5 a.l. 
69. Baltic Drama in the European Context: End of the 19th Century, Beginning of the 20th 

Century//Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 9. Liepāja, 2004. 0, 6 a.l. 
70. Naturālisms drāmā//Meklējumi un atradumi. 2004. R., 2004. 0,5 a.l. 
71. MārtiĦš Zīverts un ekspresionisms//Meklējumi un atradumi. 2004. R., 2004. 0,5 a.l.  
72. Henrika Ibsena "LeĜĜu nams" un "Heda Gāblere": dažas struktūras paralēles//Norvēău 

dramaturăija un tās interpretācija Baltijas valstīs. R.,2004. 0,5 a.l.  
73. Postmodernais un klasiskais drāmā//Postmodernisms teātrī un drāmā. R.,2004.0,3 a.l.  
74. Andreja Upīša dramaturăija laikmeta kontekstā//Paliekošais un zūdošais Andreja Upīša 

darbos. R.:Pētergailis, 2004. 0,6 a.l.  
75. Ekspresionisms vācu un latviešu drāmā//Letonica, 2005, 12. - 1,5 a.l.  
76. Search for the Self and the Other in Latvian Modernism//Undusk R. (ed.) At the End of the 

World: Text, Motif, Culture. - The Under and Tuglas Literature Centre, Tallinn, 2005. - 0,5 
a.l.  

77. Baltic Drama in the European Context: End of the 19th Century, Beginning of the 20th 
Century//Interlitteraria. – 11. – 2006. – Vol. II. – 384. – 392.lpp.   

78. Henrik Ibsen in Baltic Culture at the End of the 19th Century and the Beginning of the 
20th//Ibsen in Poland and the Baltic Nations. (Sast.,zin.red. K.Brinhilsvolls, B.Kalnačs, 
L.Sokols.) – Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2006. – 27. – 34. lpp.  

79. Soviet Censorship and Latvian Drama//Colloquia. 17. – Vilnius: Institute of Lithuanian 
Literature and Folklore, 2006. – 109. – 121.lpp.  

80. Eduard von Keyserling und das Drama der Jahrhundertwende//M.Schwidtal, J.Undusk 
(Hrsg.) Baltisches Welterlebnis. Die Kulturgeschichtliche Bedeutung von Alexander, Eduard 
und Hermann Graf Keyserling. – Universitätsverlag Winter: Heidelberg, 2007. – 231. – 
240.lpp.  

81. Rainis and the Conflict Between the ‘Self’ and the ‘Other’ in Baltic Drama at the Turn of the 
20th Century// We Have Something in Common: The Baltic Memory. (Sast., zin. red. kopā 
ar A.Mihkelevu.) – Tallina: Igaunijas ZA Underes un Tuglasa Literatūras Centrs; LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2007. – 197. – 206.lpp.  
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82. Soviet Censorship and Latvian Drama//Colloquia. 17. – Vilnius: Institute of Lithuanian 
Literature and Folklore, 2006. – 109. – 121.lpp.  

83. Henrik Ibsen in Baltic Culture at the End of the 19th Century and the Beginning of the 
20th//Ibsen in Poland and the Baltic Nations. (Sast.,zin.red. K.Brinhilsvolls, B.Kalnačs, 
L.Sokols.) – Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2006. – 27. – 34. lpp.  

84. Kalnačs B.. Rainis and the Conflict Between the ‘Self’ and the ‘Other’ in Baltic Drama at the 
Turn of the 20th Century// We Have Something in Common: The Baltic Memory. (Sast., zin. 
red. kopā ar A.Mihkelevu.) – Tallina: Igaunijas ZA Underes un Tuglasa Literatūras Centrs; 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2007. – 197. – 206.lpp.  

 
B.Kalnača nozīmīgākie referāti konferencēs 
 
1. LZA Senātā  
1. Pētījumi literatūrzinātnē: paveiktais un problēmas. - 2003.gada 17.jūnijā.  
2. Grāmata "Vācu literatūra un Latvija" un salīdzināmās literatūrpētniecības stratēăija 

21.gadsimta sākumā. - 2005.gada 17.maijā.  
 
2. Starptautiskās konferencēs 
1. H.Ibsen and M.Zīverts. The Third Ibsen Seminar. Baltoskandijas Akadēmija, Panevēža, 

Lietuva. 1995.gada maijā.  
2. M.Zīverts’ Chamber Plays: Their Relation to the Theatre of H.Ibsen and A.Strindberg. The 

First Conference on Baltic Studies in Europe. Latvijas Universitāte, Rīga. 1995.gada jūnijs. 
3. Latvian Drama and the Theory of Modern Drama. Rainis’ and Aspazija’ Days – 96. 

Baltoskandijas Akadēmija, Panevēža, Lietuva. 1996.gada 28.martā. 
4. The Plays of J.Rainis and Aspazija in Latvian Theatre. Rainis’ and Aspazija’ Days - 96. 

Baltoskandijas Akadēmija, Panevēža, Lietuva. 1996.gada 29.martā. 
5. The Experience of Modernity in M.Zīverts’ Drama. AABS Conference on Baltic Studies. 

Valthemas koledža, Masačūseta, ASV. 1996.gada jūnijs.  
6. H.Ibsen’s A Doll’s House: Aspects of Its Interpretation in Latvia. Nordic Cultural festival. 

Latvijas Universitāte, Rīga. 1997.gada 17. aprīlis.  
7. L.Holberg and Latvian Theatre. Danish Literature and Culture on the Cross-Roads of 

European Culture. Baltoskandijas Akadēmija, Panevēža, Lietuva. 1997.gada 3.-4.jūnijs. 
8. A.Strindbergs un latviešu drāma. Strindberga dienas Latvijā. Norden Latvijā. 1999.gada 22.- 

23.janvāris. 
9. Collaboration and Human Identity in MārtiĦš Zīverts’ Drama. 3rd Conference on Baltic 

Studies in Europe. Stokholmas Universitātes Baltijas Studiju centrs, Sēderternas 
Universitātes koledža, Stokholma, 1999.gada 17.- 20.jūnijs. 

10. Dažu motīvu paralēles L.Stumbres un H.Ibsena drāmā. Salīdzināmā literatūrzinātne 
Austrumeiropā un pasaulē. Latvijas Universitāte, Rīga. 1999.gada 22.-23.septembris. 

11. Between Postcolonialism and the Postmodern: Latvian Drama in the Decade of Transition. 
Between the Bloc and the Hard Place. School of Slavonic and East European Studies, 
University of London. 1999.gada 5.-7.novembris. 

12. The Changing Identities of Latvian Drama. The Millenium in Baltic Literatures: ecriture 
and/or Literature. Under and Tuglas Literary centre, Estonian Academy of Sciences, Tallinn. 
1999.gada 16.- 17.decembris. 

13. A Doll’s House in Latvia. A Search for a Feminine, Human, and National Identity. Ibsen’s 
Century and Ours: 9th International Ibsen Conference. International Ibsen Committee and 
the University of Bergen. 2000.gada 4. – 11.jūnijs.  

14. H.Ibsens Baltijas 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma kultūrā. Baltija gadsimtu mijā. 
Latvijas Universitāte, 2000.gada 29.-30.septembris. 

15. H.Ibsens un B.Bjernsons. Norvegijos studijų dienos. Norvegų kultūros puslapiai Baltijos 
veidrodyje. Baltoskandijas Akadēmija, Panevēža, Lietuva. 2000.gada 20.-21.novembris. 
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16. H.Ibsena “LeĜĜu nams” un “Heda Gāblere”: dažas struktūras paralēles. Norvēău dramaturăija 
un tās interpretācija Baltijas valstīs. Latvijas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, 
2001.gada 22.-24.marts. 

17. Indivīds latviešu postmodernajā drāmā. Jaunā latviešu ukraiĦu literatūra starp divām 
tūkstošgadēm. LU LFMI; kultūras centrs Latvija – Ukraina. 2001.gada 24.maijs. 

18. Latvian Drama during the 1930s: Ideology and Art. 4th Conference on Baltic studies in 
Europe. University of Tartu, Estonia. 2001.gada 27.-30.jūnijs. 

19. Return of the Human? Some Remarks on the Drama of the 1990s. World Drama and Theatre 
on the Threashold of the 21st Century. Estonian Association of Comparative Literature, 
University of Tartu, Estonia. 2001.gada 23.-26.septembris.  

20. Peer Gynt and Brand. H.Ibsen’s Peer Gynt. The Tenth Ibsen Seminar. Baltoskandijas 
Akadēmija, Panevēža, Lietuva. 2001.gada 23.oktobris. 

21. Modernās drāmas zīmes A.Čaka dramatiskajā poēmā “Matīss, kausu bajārs”. Aleksandrs 
Čaks – nezināmie konteksti, modernisms. Latvijas Universitāte, A.Čaka memoriālais muzejs, 
Rīga. 2001.gada 25.- 26.oktobris.  

22. Paaudzes, personības, stilistiskie meklējumi 80.un 90.gadu latviešu drāmā. Latviešu luga 
Eiropā un pasaulē. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Starptautiskā teātra 
institūta Latvijas centrs. Rīga, 2001.gada 18.novembris.   

23. Nationale Identität in den Kreuzpunkten der Interpretation und Abgrenzung anderer 
Kulturtraditionen in der lettischen Literatur von Ende des 19. - Anfang des 20.Jahrhunderts. 
Literatur und Nationale Identität. Krise, Konflikt und strategie zur Lösung von Konflikten. 
Moderner nationalismus und nationale Literaturen in Finnland, Estland, Lettland, Litauen 
und Polen. Stokholmas universitāte, 2001.gada 7.-9.decembris.  

24. Poetics of Transition in Latvian Drama. IV International Conference "Modernity and Identity 
in Contemporary Literature". LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Rīga, 2001.gada 
12. - 13.decembris. 

25. Strāvojumi latviešu 90.gadu literatūrā. Vācu un latviešu kultūras dienas. Liepājas 
Pedagoăijas akadēmija, 2002.gada 21.maijs. 

26. The Search for the Self and the Other in Latvian Modernism. Perifery as Centre? Igaunijas 
ZA Underes un Tuglasa Literatūras centrs. Käsmu, Igaunija, 2002.gada 30.maijs - 2.jūnijs.  

27. The Experience of Modernity in M.Zīverts' Drama. Literatur und Nationale Identität. 
Stokholmas universitāte. Runo,  2002.gada 19. - 22.septembris.  

28. Baltic Drama in the European Context: Late 19th, Early 20th Century. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, LU Literatūrs, folkloras un mākslas 
institūts. Liepāja, 2003.gada 28.februāris - 1.marts.  

29. Latviešu drāmas simts gadi. Daži krustpunkti. Literatūras simts gadi: poēzija, proza, teātris 
ukraiĦu un latviešu literatūrā. Ukrainas ZinātĦu akadēmijas T.Ševčenko Literatūras institūta 
ěvovas nodaĜa; kultūras centrs "Latvija - Ukraina". ěvova, 2003.gada 5.maijs.  

30. Henrik Ibsen and Baltic Modernism. 10th International Ibsen Conference. University of 
Long Island, Brooklyn, New York; International Ibsen Committee. ĥujorka, 2003.gada 1. – 
7.jūnijs.  

31. Eduard von Keyserling und das Drama der Jahrhundertwende. Hier ist Woanders. Das 
Baltische Welterlebnis der Keyserlings. Igaunijas ZA Underes un Tuglasa Literatūras centrs; 
Igaunijas Gētes biedrība; Frakfurtes universitāte. Tallina un Tartu, 2003.gada 18.-
21.septembris.  

32. Postmodernais un klasiskais drāmā. Postmodernisms teātrī un drāmā. Latvijas universitāte; 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Rīga, 2003.gada 3.-4.oktobris.  

33. Latvian Drama of the Last five Years and its Place in the History of Literature. Literary 
History: Paradigm or Paradox. Institute of Lithuanian Literature and Folklore. ViĜĦa, 
2003.gada 24.-25.oktobris.  
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34. Ibsena "Meža pīle" un "Rosmersholma": dažas struktūras paralēles. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts. Liepāja, 2005.gada 24. - 26.februāris.  

35. Henrik Ibsen in the Baltic Culture: Late 19th, Early 20th century. Ibsen in the Baltic countries 
and Poland. Oslo universitātes Ibsena centrs. Oslo, 2005.gada 15.-17.aprīlis.   

36. Mapping European Drama in Latvia: Late 19th, Early 20th Century. Dynamics of the 
Reception of World Literature. Igaunijas salīdzināmās literatūrzinātnes asociācija, Tartu 
universitāte. Tartu, 2005.gada 28.-30.septembris.  

37. Images of Home in Inga Ābele's Prose and Drama Texts. Lietuvas salīdzināmās 
literatūrzinātnes asociācija, ViĜĦas pedagoăiskā universitāte, Lietuvas literatūras un folkloras 
institūts. ViĜĦa, 2005.gada 14.-15.oktobris.  

38. The Self and the Other in Baltic Drama. Baltic Memory. Igaunijas ZinātĦu akadēmijas 
Underes un Tuglasa Literatūras Centrs. Tallina, 2005.gada 6.-8. decembris.     

39. B.Kalnačs. Translating Ibsen’s Images: MārtiĦš Zīverts’ Münchhausens Wedding and Might. 
Communication as Translatio: Baltic-Nordic-Russian Cultural Dialogues.  Daugavpils 
Universitāte. Daugavpils, 2006.gada 9.-11.maijs.    

40. Das einfarbige Ende eines bunten Lebens: Brecht’s Baal und Ibsen’s Peer Gynt. 
12.Starptautiskās Brehta biedrības simpozijs. Augsburga, 2006.gada 12.-16.jūlijs.  

41. Ibsen’s The Wild Duck and Rosmersholm – Some Structural Parallels. 11.Starptautiskā 
H.Ibsena pētniecības konference. Oslo universitāte. Oslo, 2006.gada 21.-28.augusts.  

42. The Native and the Foreign: Rainis’ Blow, Wind and Kitzberg’s The Werewolf. Turn of the 
Century, Turns in Literature: Estonian and Latvian Literatures in European Context at the 
Beginning of the 20th Century. Igaunijas ZinātĦu akadēmijas Underes un Tuglasa Literatūras 
Centrs; LU LFMI. Tallina, 2006.gada 12.oktobris.   

43. Soviet Censorship and Latvian Drama. A Literary Critic at a Historic Turning Point. 
Lietuviešu Literatūras un folkloras institūts. ViĜĦa, 2006.gada 23.-24.novembris.  

44. Ibsen in the Baltic States. Henrik Ibsen 2006. Aleksandra Zelveroviča Teātra akadēmija; 
Polijas ZinātĦu akadēmijas Mākslas zinātnes institūts. Varšava, 2006.gada 27.-28.novembris.  

45. Sociālistiskā reālisma kanons un tā pārvarēšana Baltijas drāmā. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē. LPA un LU LFMI. Liepāja, 2007.gada 2.marts.  

46. Images of Home in Inga Ābele's and Jaan Tjätte’s plays. Turn of the Century, Turns in 
Literature II: Estonian and Latvian Literatures in European Context at the End of the 20th, 
the Beginning of the 21th Century. Igaunijas ZinātĦu akadēmijas Underes un Tuglasa 
Literatūras Centrs; LU LFMI. Vīnistu, 2007.gada 21.maijs. 

47. Baltijas drāma 20.gs. 70.gados. II Letonikas kongress. Literatūras vēstures problēmu un 
personību apakšsekcija. LU LFMI. Rīga, 2007.gada 31.oktobris.  

48. Baltic Drama during ‘the Thaw’ (1955 – 1968). Back to Baltic Memory: Lost and Found in 
Literature 1940 – 1968. VII Conference of the institutes/Centres of Literature in Estonia, 
Latvia, and Lithuania. LU LFMI. Rīga, 2007.gada 30.novembris.  

 
Nacionālas nozīmes konferencēs 
 
1. Dramaturăija-89. Literatūra 1989.gadā. LU Filoloăijas fakultāte, 1989.gada decembris. 
2. Drāma-92. Literatūra 1992.gadā. LU Filoloăijas fakultāte, 1992.gada decembris. 
3. M.Zīverta “Āksts”: interpretācijas problēma. Meklējumi un atradumi. LFMI, 1994.gada 

20.aprīlis. 
4. M.Zīverta pirmās lugas. MārtiĦa Zīverta dramaturăija. LFMI, 1994.gada 18.oktobris. 
5. M.Zīverta 30.gadu kamerlugas. Meklējumi un atradumi. LFMI, 1995.gada 20.aprīlis. 
6. Varas motīvs RaiĦa traăēdijā “Indulis un Ārija” un MārtiĦa Zīverta traăēdijā “Vara”. Rainis 

– dzejnieks un politiėis. RLMVM, 1995.gada 11.septembris. 
7. A.Grīna dramaturăija. Aleksandra Grīna simtgadei veltīta konference. LFMI, 1996.gada 

19.februāris. 
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8. M.Zīverts un romantisms. Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē. Liepājas 
Pedagoăiskā Akadēmija. 1996.gada 27.februāris. 

9. M.Zīverts un 20.gadsimta drāma – paralēles un krustpunkti. Meklējumi un atradumi. LFMI, 
1996.gada 18.aprīlis. 

10. 20.gadsimta traăēdijas iezīmes M.Zīverta lugā “Cenzūra”. Meklējumi un atradumi. LFMI, 
1997.gada 17.aprīlis. 

11. Vērtību pārvērtēšana un vērtību hierarhija M.Zīverta pēdējās lugās. Aktuālas problēmas 
latviešu literatūras zinātnē. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija. 1999.gada 23.februāris. 

12. Poētikas laikmetīgums RaiĦa lugās “Spēlēju, dancoju” un “Daugava”. LFMI un Latvijas 
Akadēmiskā bibliotēka. 2000.gada 7.septembris. 

13. Latviešu drāma 30.gadu otrajā pusē: Ideoloăija un māksla. Aktuālas problēmas latviešu 
literatūras zinātnē. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija un Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts.  2001.gada 27.februāris. 

14. Vācu dramaturăijas interpretācija Latvijā 19.un 20.gadsimta mijā. Meklējumi un atradumi. 
LFMI, 2001.gada 24.aprīlis.  

15. M.Freina "Kopenhāgena" un M.Zīverta "Kopenhāgenas dialogs". M.Zīverta dramaturăija. 
Latvijas ZinātĦu akadēmija, 2001.gada 21.novembrī.  

16. A.Upīša dramaturăija laikmeta kontekstā. Andrejs Upīts. Latvijas Universitāte, Filoloăijas 
fakultāte. 2002.gada 4.decembrī.  

17. M.Zīverts un ekspresionisms. MārtiĦš Zīverts latviešu drāmas un teātra vēsturē. Rīgas 
Latviešu biedrība, Latvijas ZinātĦu akadēmija, 2003.gada 3.janvārī.  

18. Naturālisms drāmā. Daži problēmaspekti. Meklējumi un atradumi. LFMI, 2003.gada 
16.aprīlis.   

19. Bērns 19.un 20.gadsimta mijas drāmā. Pasaku nozīme liela un maza cilvēka dzīvē. (Annas 
Brigaderes "Sprīdītim" - 100). A.Brigaderes memoriālais muzejs.  2003.gada 5.septembris.  
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Dr. philol. Dace Bula 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
Dzimšanas gads: 1960 
 
Izglītība: LU Filoloăijas fakultāte 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: Filoloăijas doktore 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS  
(2002- 2008) 

Dalība pētnieciskos projektos  
 

• 1999-2004 Latvijas Zinātnes padomes projektu  “Latviešu tautasdziesmas. Klasiskā 
mantojuma izpēte un akadēmiskais izdevums” un ”Mūsdienu folkloristika: teorija, 
virzieni, metodes” vadītāja 

• 2000-2002 Somija, Starptautiskā pētījuma projekta “Tradicionālais eposs Baltijas jūras 
austrumu reăionā” dalībniece 

• 2005 – LZP projekta „Folklora un mūsdienu kultūra” vadītāja; Valsts pētījumu 
programmas „Letonika” projekta „Tradicionālā kultūra Latvijā: Vēsturiskie un mūsdienu 
aspekti” vadītāja 

• 2005-2007 Starptautiska projekta „Slēgtā piekraste” dalībniece (vad. inst. Helsinku 
Universitāte) 

 
Galvenās publikācijas 

1. Raksti starptautiski recenzētos izdevumos 
 

Bula D. Latvian Folksongs: Collected, Published and Studied. Singing the Nations: Herder’s 
Legacy. Trier: Wissenschafticher Verlag, 2007, 7.-29.lpp.  
Bula D. Zvejnieku bērni: Pieredzes ceĜi mangaĜsalnieku atmiĦu stāstos. Letonica, Nr. 16, 2007, 
7.-26.lpp. 
Bula, Dace. Johann Gottfried Herder und die Interpretationen der Volksdichtung in Lettland. In: 
Herder in Riga. R.: Rīgas vēstures un kuăniecības muzejs, 2005, S. 20-29. 
Bula D. Citu tradīcijas: latviešu kultūra krievu kino interpretācijā. Letonica, Nr. 13, 2005, 40.-
55.lpp. 
Bula, Dace. “By Mouth to Europe”: Political Processes, Identity, and Public Discourse. In: Actas 
del VII Congreso “Cultura Europea”. Pamlona: Universidad de Navarrra, 2005, p. 521-527.  
“Ar muti Eiropā” – globāli procesi, identitāte un publiskais diskurss. Letonica, Nr. 10, 2004, 5.- 
15.lpp.  
Folkloristika – nozares identitāte salīdzinošā skatījumā. Grām.: Lāms E. (Sast.) Aktuālas 
problēmas literatūriznātnē. Liepāja: LiePA, 2004, 18.-31. lpp. 
.Bula, Dace D. Latvian Homer: Pumpurs or Barons. In: L. Honko (ed.) The Kalevala and 
World’s Traditional Epics. Helsinki: Finnish Literature Society, 2002, p. 476-482. 

 
2. Monogrāfijas 
 
Bula, Dace; Rieuwerts, Sigrid. (Eds.) Singing the Nations: Herder’s Legacy. Trier: 
Wissenschafticher Verlag, 2007, 360 lpp. 
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3. Krājumu sastādīšana un zinātniskā rediăēšana 

 
Bērnības pieredze: kultūras aspekti. Letonica Nr. 16 (K. Barona konferences 2006 rakstu krāj., 
sast., zin. red.) 
Latvijas novadi: tradīcijas, teksti, identitātes. Letonica Nr. 14, 2006. (K. Barona konferences 
2005 rakstu krāj., sast. zin. red.) 
Tradīcija un jaunrade. Letonica Nr. 13, 2005 (K. Barona konferences 2004 rakstu krāj., 
sastādītāja, zin. red.) 
Folklora un ikdienas kultūra: interpretācijas teorija un prakse. Letonica, Nr.11, 2004. (K. Barona 
konferences 2003 rakstu krāj., sast., zina.. red.) 
 
4. Zinātniskās publikācijas 

 
Cita folkloristika. Karogs, Nr. 4, 2006, 38.-50.lpp. 
Vilis Lācis MangaĜsalas zvejnieku atmiĦās un zvejniecība romānā “Zvejnieka dēls”. Grām.: Simt 
gadu kopā ar Vili Lāci. R.: Zinātne, 2005, 131.-140. lpp. 
“Eiropas māja”: telpa un rituāls politiskajā diskursā. Grām.: Meklējumi un atradumi. R.: Zinātne, 
2005, 183.-191.lpp. 
“M ēs deviĦpadsmit”: MangaĜsalas pagātne stāstos. Grām.: Meklējumi un atradumi. Rīga: 
Zinātne, 2004, 45.-61. lpp. 
Saulesbrilles. Karogs, Nr. 2, 2003. (Recenzija par grāmatu Vīėe-Freiberga V. Trejādas saules. 
Fiziskā saule). 
Vieta, cilvēks un kultūra. Grām.: Latviešu tautasdziesmas salasītas un sakrātas iz Bērzaunes 
apgabala no Āronu Matīsa. Vīksna M. (Sast.). R, Zinātne, 2002, 5.-6. lpp. 
Ievadam. Grām.: Cilvēks, dzīve, stāstījums. R, LU LFMI, 2002, 7.-9. lpp. 
 
Piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos  
2006. 12.-14.05. referāts “Mutvārdu tradīcijas pilnīgs izdevums: tekstu iekĜaušanas/izslēgšanas 
prakse latviešu tautasdziesmu publicēšanas vēsturē” starptautiskā projekta “Etnogrāfisko studiju 
refleksīva vēsture” seminārā Tartu, Igaunijā.  

2006. 15.-17.06. referāts “Dzimuma svinēšana: 8. marts Baltijas kalendārā” Baltijas studiju 
veicināšanas asociācijas (AABS) 20. konferencē Vašingtonā, ASV.  
2006. 14.-17.09. referāts “Brīvais laiks ideoloăijas pārvaldījumā: 8. marts padomju kalendārā un 
tā mantojums mūsdienās” starptautiskā konferencē “Svētki mūsdienās: svētku un brīvā laika 
mutācijas” starptautiskā konferencē Nīmā, Francijā. 
2003, 4.-5.12. Daugavpils, DU Starptautiskā konference “Globalizācija un kultūra”, ref.: 
“Eiropas māja”: telpa un rituāls politiskajā diskursā” 
2003, 20.-25.07. Ostina (Teksasa) ASV, 33rd Conference of the International Ballad 
Commission, ref.: “Identity of Folklore Studies from a Comparative Perspective” 
2003, 1.-3. 05. Rīga, Starptautiskā konference “Dzīvesstāsti – vēsturē, kultūrā, sabiedrībā, ref. 
“V ēsture, stāsts un stāstnieks” 
2003, 27.-28.02. Liepāja, LPA 9. starptautiskā konference “Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē”, ref. “Folkloristika: nozares identitāte salīdzinošā skatījumā” 

2002, 23.-26.10. Pamplona, Spānija, VII Congres “European Culture”, ref.:“By Mouth to 
Europe”: Identity, Political Processes, and Public Discourse” 
2002, 6.-8.06. Baltimora, ASV, 18TH Conference on Baltic Studies John Hopkins University, 
ref.: “By Mouth to Europe”: Political Processes, Identity, and Public Discourse”, tēzes The Baltic 
States in the Era of Globalization” Baltimore, 2002, p. 26. 
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2002, 12.-13.04. Logena (Jūta), ASV, Annual Conference of the California Folklore Society, 
ref.: “Encountering Identity Narratives of Contemporary North American Folklore studies: An 
Outsider’s Impressions”, tēzes Western Folklore, Vol. 60(1),  
 
Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs 
2002-2007 Ikgadējās K. Barona konferences; I un II Letonikas kongresa folkloras sekcijas 
organizatore, referāti: 
2007, 30.10. Dzimuma svinēšana: 8. marts Baltijā 
2006, 31.10. Zvejnieku bērni: pieredzes ceĜi mangaĜsalnieku atmiĦu stāstos 
2004, 30.10. „Citu tradīcijas”: latviešu JāĦi krievu seriālā „Melnais krauklis” 
2003, 8.12., Rīga, Rīgas Vēstures un kuăniecības muzeja konference „Herdera lasījumi”  ref.: 
“J.G. Herdera idejas un tautas dzejas simboliskā vērtība Latvijā”. 
2003, 16.04., Rīga, LU LFMI konference “Meklējumi un atradumi”, ref.: “Mēs 19”: MangaĜsalas 
pagātne stāstos” 
 
PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA 
Docētie studiju kursi  

2007/2008 LU Filoloăijas fakultātes maă. st. Kurss: “Mūsdienu  folkloristika: teorija, metodes 
un virzieni” 
2007/2008 Latvijas Mūzikas akadēmija, bak. progr. Kurss: „Folklora” 
2005/2006 LU Filoloăijas fakultātes dokt. progr. Kurss: “Mūsdienu  folkloristika: teorija, 
metodes un virzieni” 
2002/2003 LU Filoloăijas fakultāte, dokt. progr., kurss: “Mūsdienu folkloristika: teorija un 
metodes” 2KP 

2002/2003 Latvijas Kultūras akadēmija, bak. progr., kurss: “Mūsdienu folkloristika: teorija, 
metodes un virzieni” 2KP 
2000/2001; 1996/1997 LU Filoloăijas fakultāte, bak., maă. progr., kurss: “Mūsdienu 
folkloristikas teorijas” 2KP 
1998/1999 Latvijas Kultūras akadēmija, kurss: “Virzieni mūsdienu folkloristikā” 2KP 
1998/1999 Latvijas Kultūras akadēmija, kurss: “Virzieni mūsdienu folkloristikā” 
1988-1990 LU Pedagoăijas fakultāte, kurss: “Ievads folklorā” 2KP 
1987/1988 Latvijas Mūzikas akadēmija, horeogrāf. spec., kurss: “Literārā folklora” 2KP 
 

Izstrādātie studiju kursi  

SaziĦas etnogrāfija 2KP 
Folklora un masu mediji 2KP 

 
Kvalifik ācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs 

2001/2002 st.g. viespētniece Indianas Universitātes (ASV) Folkloras un etnomuzikoloăijas 
institūtā, Fulbraita stipendija 

 
Lekcijas, ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs 

2005. g. nov. „Folksongs and National Identity. Latvian Experience” Edinburgas Universitāte 
2005. g. nov. „The Field Study of Fishermen’s Beliefs”, Edinburgas Universitāte 
2001.g. nov. lekcija “Nation and Song” Indianas Universitātes (ASV) Folkloras un 
etnomuzikoloăijas institūtā 
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ORGANIZATORISKAIS DARBS 
 
LU LFMI direktora vietniece zinātniskajā darbā, Domes priekšsēdētāja, Latviešu folkloras 
krātuves vadītāja 
LU Promociju padomes literatūrzinātnē, folkloristikā un komunikāciju zinātnē locekle 
LZP Valodniecības, literatūrzinātnes, mākslas zinātĦu nozares ekspertu komisijas locekle 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras padomes locekle 
2002-2004 Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares padomes locekle 
Starptautiskās Folkloras un etnoloăijas biedrības Starptautiskās Balāžu komisijas locekle 
Starptautiskās organizācijas “Folklore Fellows” asociētā locekle 

Liepājas Pedagoăijas augstskolas starptautiskās konferences “Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē” 2003, 2004 rīcības komitejas un krājuma redkolēăijas locekle 
Daugavpils Universitātes starptautiskās konferences “Globalizācija un kultūra” 2003 zinātniskās 
komisijas locekle 
Starptautiskās Folkloras un etnoloăijas biedrības Starptautiskās Balāžu komisijas 34. 
konferences 2004 rīcības komitejas locekle. 
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Dr. philol., asoc.prof. Vita Paparinska 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:   1954 
Izglītība: 

 1972 – 1977    LVU Svešvalodu fakultāte, studente 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1994   Filoloăijas zinātĦu doktore 
1994   Klasiskās filoloăijas katedras docente 

Nodarbošanās: 
kopš 1994 LU Filoloăijas fakultātes Klasiskās filoloăijas katedras docente, 

katedras vadītāja 
1988 – 1994 LU Filoloăijas  fakultātes Klasiskās filoloăijas katedras lektore 
1982 – 1988 LVU Klasiskās filoloăijas katedras asistente 
1977 – 1982 LVU Filoloăijas fakultātes Klasiskās filoloăijas katedras vecākā 

laborante/ stundu pasniedzēja 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
� Starptautisko pētījumu projektu dal ībnieks 
1. Baltijas jūras valstu klasiskās filoloăijas zinātniskās sadarbības projekta Colloquium 

Balticum locekle; Latvijas klasiskās filoloăijas sekcijas kontaktpersona (no 2001.gada); 
2. Eiropas klasisko valodu docētāju asociācijas EUROCLASSICA darbības koordinatore 

Latvijā (no 1995.gada); 
3. LU Klasiskās filoloăijas katedras un Greifsvaldes universitātes Klasiskās filoloăijas institūta 

sadarbības projekta koordinatore (no 2005.gada). 
 

� Publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē 
Zinātniskie raksti starptautiski recenzētos izdevumos 

Paparinska V., BērziĦa G. Classics Teaching in Latvia. // Classics Teaching in Europe. – 
London: Duckworth, 2006., pp.81-89. 

Paparinska V., BērziĦa G. Current Challenges for the Latin Language Instruction in Latvia.  
www.cambridge.org/Latinconference05.  

Paparinska V. Tacita darbs No dievišėā Augusta nāves: literāro annāĜu žanra transformācijas 
aspekti. // Antiquitas viva 2. Studia classica.- Rīga: Zinātne, 2005. - 97.-107.lpp. 

Paparinska V. Episkais varonis hellēnisma literatūrā: transformācijas aspekti. // Literatūrzinātne 
un folkloristika. Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un 
interpretācijas. LU ZR, 681.sējums. – Rīga: LU, 2005. - 17.-22.lpp. 

Paparinska V. Romiešu historiogrāfijas tradīcija un Indriėa hronika – pārmantotības aspekti. // 
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 10. – Liepāja: LiePA, 2005, 172.-180.lpp. 

Paparinska V. Sofistu nozīme filoloăijas priekšnoteikumu veidošanā – grāmatniecības 
popularizēšanas aspekts.  // Vārds un tā pētīšanas aspekti, 8. - Liepāja: LiePA, 2004. – 363. – 
369.   

Paparinska V. Dievi, liktenis un cilvēki grieėu arhaiskajā lirik ā. // HellēĦu dimensija Eiropai. 
Rīgas 1.starptautiskās hellēnistikas konferences HellēĦu pasaule un mēs materiāli. – Rīga: 
Zinātne, 2003 - 45.-54.lpp. 

Paparinska V. Daži sengrieėu likteĦa izpratnes aspekti (uz arhaiskā eposa bāzes). // Vārds un tā 
pētīšanas aspekti, 7. - Liepāja: LiePA, 2003. – 268. – 273.   

Paparinska V. Reliăiskais pesimisms Teognīda dzejā // Antiquitas viva. Studia Classica. LU ZR 
645.sējums. – Rīga: LU, 2001. -  50. - 56.lpp. 
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Zinātniskās publikācijas 

1. Paparinska V. Roman Heritage – the Latin  Language and Roman Literature in Latvia 
University: Situation of Today and Future Perspectives  // L’enseignement du latin dans les 
pays d’Europe orientale: actualite et perspectives. – Paris: Unione Latina, 2002. 

2. Paparinska V. Mitoloăiskās paralēles Homēra eposos un Rodas Apollonija poēmā 
Argonautika. // Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. – Rīga: Pētergailis, 
2001.  -  70. - 78.lpp. 

3. Paparinska V. Par zvaigžĦu salīdzinājumu semantiku Rodas Apollonija poēmā Argonautika. 
// iTAKA. Klasiskās filoloăijas gadugrāmata. Antīkā kultūra: vērtības un pārvērtības. – Rīga: 
LU , 2001. - 42. - 49.lpp. 

4. Paparinska V. History of the Latin Language Instruction in Latvia // L’enseignement du latin 
dans les pays d’Europe orientale: actualite et perspectives. – Paris: Unione Latina, 2001. –  
p.77. - 82. 

� Citas publikācijas 
Paparinska V. LU Klasiskās filoloăijas katedras starptautiskā sadarbība. // iTAKA. Klasiskās 

filoloăijas gadugrāmata. Antīkā kultūra: vērtības un pārvērtības. – Rīga: Mantojums, 2001, 
199. - 200.lpp. 

Paparinska V. Presentation at Discussion. // Paris: Unione Latina, 2001. – 207. - 208.lpp. 
 
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs 
1. Theory of Comedy in Antiquity: Aristotle’s Poetics and Tractatus Coislinianus. 

Starptautiskā zinātniskā konference Antiquitas viva. Rīga, 2007.gada 4.-5.decembris. 
2. Pragmatism in Education – Novelty or Ancient Heritage? 

Starptautiskā zinātniskā konference Colloquium Balticum VII. Tartu, 2007.gada 18.-
20.novembris. 

3. Populārs saturs un elitāra mērėauditorija romiešu dzejā (Vergilija didaktiskās poēmas 
Georgikas materiāls). 

Starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Liepāja, 
2007.gada 1.-3.marts. 

4. Theory of Ancient Rhetoric and Modern Latvian Parliamentary Practice. 
Starptautiskā zinātniskā konference Colloquium Balticum VI. Greifsvalde (Vācija), 
2006.gada 22.-25.oktobris. 

5. Daži antīkās historiogrāfijas teorētiskie aspekti (vispārējās vēstures jēdziens Polibija 
Vēsturē). 

Rīgas 2.starptautiskā hellēnistikas konference HellēĦu pasaule un mēs. Rīga, 2005.gada 
24.-25.novembris. 

6. Riga and Its Residents in Heinrici Chronicon. 
Starptautiskā zinātniskā konference Colloquium Balticum V. Lunda (Zviedrija), 
2005.gada 30.oktobris.- 1.novenbris. 

7. Current Challenges for the Latin Language Instruction in Latvia. 
Starptautiskā zinātniskā konference Meeting the challenge: European perspectives on the 
teaching and learning of Latin. Kembridža (Lielbritānija), 2005.gada 22.-24.jūlijs. 

8. Pareizas valodas stila jēdziens AristoteĜa darbā Retorika. 
Starptautiskā zinātniskā konference 41.Artura Ozola diena // Valodas mainīgums un 
attīstība. 2005.gada 18.-19.marts. 

9. Dionīsija Trāėieša Gramatika - grieėu gramatikas zinātnes nozīmīgākais sasniegums. 
Starptautiskā zinātniskā konference 40.Artura Ozola diena // Valodas mainīgums un 
attīstība. Rīga, 2004.gada 19.-20.marts. 

10. Romiešu historiogrāfijas tradīcija un Indriėa hronika – pārmantotības aspekti. 
Starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Liepāja, 
2004.gada 26.-27.februāris. 
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11. Sofistu nozīme filoloăijas priekšnoteikumu veidošanā – grāmatniecības popularizācijas 
aspekts. 

Starptautiskā zinātniskā konference Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja, 2003.gada 
20.-21.novembris. 

12. Indriėa hronika un romiešu historiogrāfija: recepcijas aspekts. 
Starptautiskā zinātniskā konference Colloquium Balticum III. Lunda (Zviedrija), 
2003.gada 17.-18.novenbris.  

13. Tacita darbs No dievišėā Augusta nāves: literāro annāĜu žanra transformācijas aspekti. 
Starptautiskā zinātniskā konference Antiquitas viva: urbs aeterna. Rīga, 2003.gada 25.-
26.septembris. 

14. LikteĦa apzīmējumu veidošanās sengrieėu valodā (arhaiskā eposa materiāls). 
Starptautiskā zinātniskā konference 39.Artura Ozola diena // Valodas mainīgums un 
attīstība. Rīga, 2003.gada 14.-15.marts. 

15. Argonautu mīts romiešu literatūrā: recepcijas aspekts.  
Starptautiskā zinātniskā konference Valoda un literatūra kultūras apritē// LU 
61.zinātniskā konference. Rīga, 2003.gada 6.februāris. 

16. Daži sengrieėu likteĦa izpratnes aspekti (uz arhaiskā eposa bāzes). 
Starptautiskā zinātniskā konference Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja, 2002.gada 
21.-23.novembris. 

17. Argonautu mīts romiešu literatūrā.  
Starptautiskā zinātniskā konference Colloquium Balticum II. Greifsvalde (Vācija), 
2002.gada 7.-9.novembris. 

18. Dievi, liktenis un cilvēki grieėu arhaiskajā lirik ā.  
1.Rīgas starptautiskā hellēnistikas konference HellēĦu pasaule un mēs. Rīga, 2001.gada 
7.-8.decembris. 

19. Senās Romas literatūras un latīĦu valodas izpētes tendences mūsdienu Latvijā.   
Starptautiskā zinātniskā konference L’insegnamento del Latino in Europa II.  Udine  
(Itālija), 2001.gada 23.-24.novembris. 

20. Classical Philology in Latvia: Situation, Tendencies and Perspectives.  
Starptautiskā zinātniskā konference Colloquium Balticum I. Lunda (Zviedrija). 2001.gada 
12.-13.novembris. 

21. Dzimtes kategorija seno grieėu skatījumā.  
Starptautiskā zinātniskā konference 37.Artura Ozola diena. Rīga, 2001.gada 16.marts) 

22. Latin Language Teaching in Latvia: Historical Background, Present Situation and 
Perspectives.  

Starptautiskā zinātniskā konference L’insegnamento del Latino in Europa I. Triesta 
(Itālija), 2000.gada 7.-9.jūlijs. 

23. Homēriskā tradīcija un Rodas Apollonijs.  
Starptautiskā zinātniskā konference Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un 
pasaulē (teorijas un interpretācijas). Rīga, 1999.gada 21.-22.septembris. 

 
� Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs 
1. PilsoĦa pienākums un totalitārā vara: savietojuma modeĜa meklējumi antīkajā tekstā (Tacita 

vēsturiskās biogrāfijas Agricola materiāls). 
Literatūra un teātris totalitārisma apstākĜos. Rīga, 2007.gada 21.februāris. 

2. Pragmatisms izglītībā – mūsdienu novitāte vai antīkās pasaules mantojums? 
LU 65.zinātniskās konferences Klasiskās filoloăijas sekcijas sēdē. Rīga, 2007.gada 
7.februāris 

3. Tractatus Coislinianus: komisma teorijas jautājumi. 
LU 64.zinātniskās konferences Klasiskās filoloăijas sekcijas sēdē. Rīga, 2006.gada 
9.februāris. 

4. Satura un valodas integrācija klasisko valodu mācīšanas procesā. 
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LVAVA zin ātniski metodiskā konference Satura un valodas integrācija – ceĜš uz 
kvalitatīvu izglītību. Rīga, 2005.gada 8.-9.aprīlis. 

5. Vir bonus romiešu vēsturiskās biogrāfijas tradīcijā. 
LU 63.zinātniskās konferences Klasiskās filoloăijas sekcijas sēdē. Rīga, 2005.gada 
9.februāris. 

6. Anakreonta dzeja un anakreontika: līdzīgais un atšėirīgais. 
LU 62.zinātniskās konferences Klasiskās filoloăijas sekcijas sēdē. Rīga, 2004.gada 
11.februāris. 

7. Hēsioda poēma Darbi un dienas: interpretācijas aspekti.  
LU 61.zinātniskās konferences Klasiskās filoloăijas sekcijas sēdē. Rīga, 2003.gada 
14.februāris. 

8. Reliăiskais pesimisms Teognīda dzejā.  
Klasiskās filoloăijas katedras konference Antiquitas viva. Rīga, 2001.g.18.maijs. 

9. Par zvaigznes salīdzinājumu semantiku Rodas Apollonija Argonautikā.  
Klasiskās filoloăijas katedras konference Antiquitas viva, Rīga, 1999.gada 1.decembris. 

10. Klasiskās filoloăijas vēsture LU.   
LU 57.zinātniskā konference Latvijas Universitātei 80.  Rīga, 1999.gada septembris. 

 
� Promocijas darba vadība (Ingars Gusāns, Ieva Bargā, Jolanta BērzmārtiĦa)  1 
 
PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA 
 
1. Vadītie maăistra darbi     15 
2. Vadītie bakalaura darbi    18 
 
3. Docētie studiju kursi 
Klasiskās filoloăijas bakalaura  studiju programmā 

Sengrieėu/ latīĦu valoda     4 kr.p.  A daĜa  
Eiropas literatūras vēsture: antīkais posms  4 kr.p.  A daĜa 
Antīkais eposs      4 kr.p.  A daĜa 
Antīkā lirika  

(Anakreonts un anakreontika, Teognīds)  2 kr.p.  A daĜa 
Hellēnisma dzejas žanri     2 kr.p.  A daĜa 
Romiešu/ sengrieėu vēsturiskā proza   4 kr.p.  B daĜa 
Klasiskā grieėu oratorproza    2 kr.p.  B daĜa 
Antīkā biogrāfiskā proza (romieši)   2 kr.p.  B daĜa 

Klasiskās filoloăijas maăistra  studiju programmā: 
Žanra vēsture: romāns antīkajā literatūrā   3 kr.p.  B daĜa 
Antīkā historiogrāfija (teorētiskie avoti)  3 kr.p.  B daĜa 
Oratormākslas teorētiskie pamati (grieėi/ romieši) 2 kr.p.  B daĜa 

 
4. Filoloăijas studiju programmu padomes priekšsēdētāja vietniece 
 
5. Izstrādātie kursi (tiek realizēti klasiskās filoloăijas bakalaura programmā (7) un maăistra 

programmā (3):  
Sengrieėu/ latīĦu valoda 
Eiropas literatūras vēsture: antīkais posms   
Antīkais eposs       
Antīkā lirika (Anakreonts un anakreontika, Teognīds)  
Hellēnisma dzejas žanri     
Romiešu/ sengrieėu vēsturiskā proza     
Klasiskā grieėu oratorproza        
Žanra vēsture: romāns antīkajā literatūrā   
Antīkā historiogrāfija (teorētiskie avoti)   
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Oratormākslas teorētiskie pamati (grieėi/ romieši)  
    

6. Akreditētās (2005.-2010.) klasiskās filoloăijas bakalaura programmas  autore, klasiskās 
filoloăijas bakalaura programmas direktore 

7. Lekcijas ārvalstīs: 
Episkās tradīcijas transformācija hellēnisma dzejā. Lekcijas Lundas universitātē 
(Zviedrija) 1999.gada 19.-20.oktobrī. 

ORGANIZATORISKAIS DARBS 
 
1. Starptautiskās konferences Colloquium Balticum IV (Rīga, 2004.gada 17.-19.oktobris) 

organizatore. 
2. Starptautiskās konference Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē (2003.gada 

oktobris) organizācijas komitejas locekle. 
3. Rīgas 1.starptautiskās hellēnistikas konferences HellēĦu pasaule un mēs (2001.gada 7.-

8.decembris) organizācijas komitejas locekle. 
4. Klasiskās filoloăijas programmas studentu zinātnisko darbu prezentāciju organizatore 

(2005.un 2006.gada LU Zinātnisko konferenču Klasiskās filoloăijas sekcijas ietvaros). 
5. Klasiskās filoloăijas programmas studentu zinātnisko darbu konkursa organizatore 

(2005.gada rudenī). 
6. Klasiskās filoloăijas katedras organizēto konferenču Antiquitas viva (1999.gada 1.decembrī 

un 2001.gada 18.maijā) organizācijas komitejas locekle. 
7. Klasiskās filoloăijas gadugrāmatas iTAKA. Antīkā kultūra: vērtības un pārvērtības redakcijas 

kolēăijas locekle. 
8. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu Antiquitas viva. Studia Classica redakcijas kolēăijas 

locekle. 
9. Klasiskās filoloăijas katedras vadītāja. 
10. Filoloăijas fakultātes Domes locekle. 
11. Hellēnistikas centra valdes locekle. 
12. Eiropas valstu klasisko valodu skolotāju un pasniedzēju asociācijas EUROCLASSICA 

locekle; Latvijas klasiskās filoloăijas sekcijas kontaktpersona. 
13. Lundas universitātes promocijas padomes locekle. 
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Dr. philol., doc. Edgars OšiĦš 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
 
Dzimšanas gads: 1948 
Izglītība:   
 1980. - 1983. aspirantūra Maskavas Valsts universitātes 
 Filoloăijas fakultātē 

 1968. - 1976. studijas LVU  Svešvalodu fakultātē   
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
  
 1992. filoloăijas doktors  

  1987. docents   
  1984. Filoloăijas zinātĦu kandidāts. 

 
Nodarbošanās: no 10.2003 Moderno valodu fakultātes dekāns, Literatūras un kultūras 

nodaĜas docents 
 1998 – 2003 Moderno valodu fakultātes, Literatūras un kultūras nodaĜas 
docents 

 1987. – 1998. Latvijas universitātes Svešvalodu fakultātes Ārzemju 
literatūras katedras docents, Svešvalodu fakultātes dekāns.    

  1976. - 1987. Latvijas universitātes Svešvalodu fakultātes Ārzemju 
literatūras katedras asistents, vecākais pasniedzējs 

 
Jaunākās zinātniskās un metodiskās publikācijas: 
 
OšiĦš E. Multicultural Canada:Two First Nations Voices in: S. Matter-Seibel und K. H. Schmidt, 
eds. Ethnic Survival and American Multiculturalism. Tübingen: Stauffenburg , 10 pp. (to be 
published in 2008)  
OšiĦš E. First Nations Novelists. CANADIAN MOSAIC. Rakstu krājums. Latvijas Univesitātes 
Literatūras un kultūras nodaĜa un Asociācija Kanādas studijām Latvijā, Rīga, 2008, 10 lpp. 
OšiĦš E. Postmodern Selfhood in N. Ricci’s Innocente Trilogy. Latvijas Universitātes raksti.725. 
sēj. Literatūra, folkloristika, māksla. Latvijas Universitāte, 2007,124 – 132.lpp. 
 OšiĦš E. First Nations Novelists.The 5th Baltic Canadian Studies Conference CANADIAN 
MOSAIC, Riga, October 6 - 8, 2006  izd.: Asociācija Kanādas studijām Latvijā 2006, pp. 29-
31(tēzes) 
OšiĦš E. Renegotiating dentity: Nino Ricci's trilogy. Nordic Associacion for Canadian 
Studies VIII triennal conference"Images of a Post-National Society" Turku, 2005,  
16. lpp. (tēzes) 
OšiĦš E. M. Atwood's American Dystopia's. The 7th International Tartu Conference on 
North-American studies "North America: Tensions and (Re) solutions"  Tartu, 2005, 
14.lpp. (tēzes)     
Bordercrossings in Janice kulyk-Keefer’s novel “Honey and Ashes”Latvijas Universitātes raksti. 
666. sēj. Literatūra, folkloristika, māksla. Latvijas Universitāte, 2004,158 – 163.lpp.   
E.OšiĦš, I. KramiĦa, A. Veisbergs. Moderno valodu fakultāte: 21. gadsimta perspektīvas. 
Latvijas Universitātes Raksti. Jubilejas izdevums. Latvijas Universitāte, 2004, 163. – 169. lpp. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 Eiropas un Amerikas, galvenokārt ASV un Kanādas anglofilās literatūras vēsture, 

žanra, metodes, stila u.c. problēmas. 
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 Piedalījies ar referātiem 30 starptautiskās konferencēs un semināros Zviedrijā, 
Holandē, ASV, Somijā, Dānijā u.c. 

 Stažējies ārzemēs 1987. g. - Lielbritānijā un 1991. g. - ASV, 1994. g. un 1999.g. – 
Kanādā, 1997. g. – Vācijā 

 Ikgadējo starptautisko konferenču atbildīgais organizators LU: 
                     5 ikgadējās starptautiskās konferences par 21. gadsimta literatūru, kritiku un kultūru 

(2003. - 2007.) 
 Kanādas studiju starptautisko konferenču: Translating the Canadian Experience – 

2003. Canadian Mosaic – 2006 atbildīgais organizators. 
 ERASMUS programmas ietvaros nolasītas lekcijas par Kanādas un ASV literatūru: 

2006. gada maijā - Maincas Universitātē, Germersheimā, Vācijā;  
                     2007. gada novembrī –  Sanderlendas Universitātē, Lielbritānijā. 

          
ESF AK projekta ar LU reă. Nr: ESS2007/70 „DabaszinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgo nozaru 

studējošo svešvalodu prasmju pilnveide” dalībnieks 

2007. gada LU zinātniskās infrastruktūras attīstības projekta Nr:Y2 13P09 980 „Moderno valodu 

fakultātes starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana” vadītājs.  

 
Akadēmiskie kursi: 
 Romantisms amerikāĦu literatūrā (Ang. Filol.BSP, B 2 k.p.) 
 Modernisms angĜu un amerikāĦu literatūrā (Ang. Filol.BSP, B 2 k.p.) 
 Postmodernisms angĜu un amerikāĦu lit. (Ang. Filol.BSP, B 2 k.p.) 
 Kanādas literatūra (Ang. Filol. MSP, B 2 k.p.)  
 Kanādas multikulturālā literatūra (Ang. Filol. MSP, B 2 k.p.) 
 Bībeles interpretācija postmodernajā literatūrā 

  (Ang. Filol. MSP, B 2 k.p.) 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
   
  LU Senāta  akadēmiskās komisijas loceklis 
                                      LU Senāta satversmes komisijas loceklis 
      Latvijas asociācijas Kanādas studijām valdes priekšsēdētājs 
Valodu prasmes:       
                                      Latviešu, angĜu, krievu – pārvaldu pilnībā 
                                      franču, igauĦu, vācu – sarunu pamatiemaĦas 
 
 
 



 147

 
Dr. philol., asoc.prof. Dace Lūse 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1949 

Izglītība: Valmieras Viestura vidusskola (1966); LVU Filoloăijas 
fakultāte (1966-1971); LVU klātienes aspirantūra/doktorantūra 
– 1977-1980). Stipendija studijām un pētniecībai ārzemēs -
1993. g.- Minsteres Universitātē Vācijā 

Pašreizējā 
nodarbošanās: 

Latvijas Universitātes asociētā profesore 

Akadēmiskais 
nosaukums un 
zinātniskais grāds: 

Asociētā profesore (2003), filoloăijas zinātĦu kandidāte (1985) 
pēc nostrifikācijas filoloăijas doktore ( 1992) 

Darba pieredze: 2003-2007 asociētā profesore LU Filoloăijas fakultātes Latviešu 
literatūras katedrā 
1999-2003 docente LU Filoloăijas fakultātes Latviešu literatūras 
katedrā 
1993-1999 LU Filoloăijas fakultātes dekāne un docente 
Filoloăijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā 
1989-1993 LU Filoloăijas fakultātes prodekāne un docente 
Latviešu literatūras katedrā 
1980-1989 asistente, vecākā pasniedzēja (lektore), docente 
Filoloăijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā 
1971-1977 skolotāja Rīgas 49. vidusskolā 

LU docētie 
akadēmiskie kursi: 

Latviešu literatūras vēsture (1945-2000) 
Latviešu romāns 
Latviešu trimdas proza 
Latviešu literatūras didaktika 
Aktuālās problēmas jaunākajā latviešu literatūras pētniecībā 
Latviešu literatūra kultūrvēstures kontekstā 
Latviešu literatūra un politika 20. gadsimtā. 

Zinātniskā darbība: Pētnieciskās intereses: latviešu literatūra Eiropas un Latvijas 
politiskās un kultūrvēstures kontekstā; psiholoăisms literatūrā 
Piedalīšanās prof. A.CimdiĦas vadītajā projektā ar LZP 
finansējumu: Latviešu literatūra un mūsdienu 
literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma diskurss( 1999-2003) 
;Sieviete mūsdienu latviešu rakstniecībā un humanitārajās 
zinātnēs (2004-2007); 
Piedalīšanās Letonikas programmas projektā “Kultūra un vara: 
mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un folklorā” (2005-2008)  

Darbība zinātnisko un 
akadēmisko izdevumu 
redakcijas kolēăij ās: 

Atbildīgā redaktore LU Rakstu, 681. sēj. (literatūrzinātne un 
folkloristika).- Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. 
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Nozīmīgākās 
publik ācijas: 

Monogrāfijas:  Latviešu trimdas proza.- Rīga: ”Jumava”, 
2000.- 180 lpp. 
Latviešu literatūra un 20. gadsimta politiskās kolīzijas 
(manuskripts iesniegts apgādā „Valters un Rapa” 2007.g. maijā) 
Raksti: Mūsdienu parafrāze par Platona dialogu “Valsts” 
Alberta Bela pēdējos romānos.- Rīgas 1. starptautiskās 
hellēniskās konferences “HelēĦu pasaule un mēs” materiāli. 
Rīga: Zinātne, 2003, 222.-230. lpp. 
Eksilanta pieredzes romāns – Dzintara Soduma “Jauni trimdā” 
// Daugavpils Universitātes Zinātnisko rakstu krājums. 
Daugavpils, 2004. 
Latvieši Eiropā jeb Roma latviešu literātu un mākslinieku 
likteĦos un darbos.- Antiquitas viva, 2. Studia classica. – Rīga: 
Zinātne, 2005, 171.-185. lpp. 
Dzintars Sodums: literārās skolas un literārā pieredze.- LU 
Raksti, 681. sēj. (literatūrzinātne un folkloristika).- Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2005, 23.-31. lpp. 
Vilis Lācis kā literarizēta personība // 100 gadi kopā ar Vili 
Lāci. Konferences materiāli.- Rīga: Zinātne, 2005.- 79.-89. lpp. 
1905. gada tēlojums Andrieva Niedras prozā // Grām.: 1905. 
gads Latvijā: 100. Pētījumi un starptautiskas konferences 
materiāli, 2005.g. 11., 12. janvāris Rīgā. Latvijas Vēstures 
institūta apgāds, Rīga, 2006, 479.-485. lpp. 
Latvijas 20. gadsimta politiskā vēsture un tās literārās 
interpretācijas.- Letonica, 2007, 15. sēj., 16.-25. lpp. 
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Dr. art. Guna ZeltiĦa 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas kods: 1950 
                         
Izglītība: augstākā                       
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: mākslas zinātĦu doktore (Dr.art)            
 
Nodarbošanās: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Teātra, mūzikas 
un kino mākslas daĜas vadītāja 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
 
Dalība līgumdarbos: LZP finansētā projekta “Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz 
mūsdienām” vadītāja un nodaĜu autore (no 2005); LZP un LKKF finansētā projekta “Latvijas 
teātris. 90.gadi.1994 – 2004” vadītāja un nodaĜu autore (2001 – 2004), Oslo universitātes 
finansētā projekta “Postmodernisms teātrī un drāmā” l īdzautore (2003 – 2004 , LZP un LKF 
finansētā projekta “Šekspīrs Latvijas un pasaules teātrī” autore (1999 – 2001), LKKF finansētā 
projekta “20.gadsimta režija Latvijā un pasaulē”(vad. S. Radzobe) 1. un 2. sējuma nodaĜu autore 
(1998 – 2004) 
 
Publikācijas: 
Monogrāfija: ZeltiĦa G. Nacionālā rakstura un stilistikas iezīmes latviešu teātrī. Rīga: Zinātne, 
2000,231 lpp.; 
NodaĜas par Latvijas Nacionālo teātri un Jauno Rīgas teātri kolektīvajā monogrāfijā “Latvijas 
teātris. 20. gs. 90. gadi un gadsimtu mija” . Rīga: Zinātne, 2007,14.-100., 211. – 303. lpp; 
 NodaĜas par latviešu režisoru, aktieri un pedagogu Ernestu Feldmani un Amerikas Savienoto 
Valstu režiju grāmatā “20.gadsimta režija Latvijā un pasaulē.1900 – 1945”(sast. Radzobe S.) 
Rīga: Jumava,2002, 171.-185.lpp.,806.-831.lpp.; 
 
Raksti: 
ZeltiĦa G. Šekspīrs interpretāciju laika mašīnā // Letonica, 2003, nr.1, 46.-76.lpp.; 
ZeltiĦa G. Nacionālās drāmas atgriešanās (angĜu val.) // Starptautiskā teātra institūta almanahs 
The World of the Theatre. 2000 –2002, Berlin, Bangladesh, 2002, 220.- 224.pp.; 
ZeltiĦa G.Latvijas teātris (angĜu val.) // Starptautiskā teātra institūta almanahs The World of the 
Theatre. 2002 –2004. Bangladesh, 2004, 137.- 141.pp.; 
Populārzinātniskas publikācijas: 
Grāmata: ZeltiĦa G. Ivars KalniĦš. Vīrietis, kuru gaida? – Rīga: Jumava, 2004, 231 lpp.; 

Raksti: 
ZeltiĦa G. Uz dziesmoto revolūciju? (vācu val.)// Die Zeit, 2002, Nr.9, 29.- 33.lpp.; 
ZeltiĦa G. Latvijas teātru laiks (krievu val.) // TeatraĜnaja žinj, 2002, Nr.4, 69.-74.lpp.; 

ZeltiĦa G. Režisora teksts, parateksts un dievu mušas. //Teātra Vēstnesis, 2003, Nr.1,34.- 
42.lpp.; 
ZeltiĦa G. Britu teātris: pārejošais un nemainīgais // Teātra Vēstnesis, 2003, Nr.2, 115.- 
125.lpp.; 
ZeltiĦa G. Tikumi, netikumi un smalkumi Nacionālajā teātrī // Teātra Vēstnesis, 2004, nr.4, 32.- 
36.lpp.; 
ZeltiĦa G. Režisora paralēlās pasaules, eĦăeĜi un dēmoni. // Māksla Plus, 2003, nr.1, 30.- 
34.lpp.; 
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ZeltiĦa G. Kas ir šis kungs?; Segvārds – Šekspīrs jeb Dižie Mistifikatori. //Māksla Plus, 2003, 
nr.6, 30. – 34.lpp.; 2004, Nr.1, 40.- 42.lpp.; 
ZeltiĦa G. Zilās govs pieradināšana jeb oriăināldrāmas dienas un nedienas. // Karogs, 2002, 
nr.1, 101.- 108.lpp.; 
ZeltiĦa G. Bez robežām un sīkām emocijām // Māksla Plus, 2004, nr.6, 14.-21.lpp.; 
ZeltiĦa G. Jaunais Rīgas teātris: ansambĜa attīstības dinamika // Zinātnisks rakstu krājums 
“Meklējumi un atradumi. 2007”. – Rīga: Zinātne, 2007, 24. –34. lpp. 

ZeltiĦa G. Latviešu teātris. 2005 – 2007  (angĜu val. un franču val.) – Latvian Theatre. 2004–
2006 // The World of Theatre. Almanac of the International Institute of Theatre, Bangladesh, 
2008; 

ZeltiĦa G. Baltieši spēlē teātri // Kultūras Diena. – 2007, 13. apr.; 
ZeltiĦa G. Iebliezt ar Čehovu // Kultūras Forums. – 2007, 27. apr. – 3. maijs.; 
ZeltiĦa G. „M ērnieku laiku” jaunā dzīve // Kultūras Forums. – 2007, 28. sept. – 5. okt.; 
ZeltiĦa G. Ar jaunu cerības enerăiju // Teātra Vēstnesis. – 2007, Nr. 3, 54.-59. lpp. 
 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs, kongresos (kopš 1998.): 
Piedalījusies ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs GdaĦskā, Gjorā, Nikosijā, 
Mančestrā, ViĜĦā 
 

Referāti vietējās konferencēs: 
Referāts par Šekspīra autorības problēmu LU LFMI gadskārtējā konferencē “Meklējumi un 
atradumi” 2004.gada 20.aprīlī un referāts “Jaunais Rīgas teātris: ansambĜa attīstības 
dinamika” šajā konferencē 2006. gada 21. aprīlī, referāts “ĖermeĦa un fiziskuma jēdziens 
postdramatiskajā teātrī” LU LFMI un LU konferencē “Postdramatiskais teātris: mīts vai 
realitāte” 2007. gada 30. un 31. oktobrī Letonikas II kongresa ietvaros 
 

PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA  
Izstrādājusi un lasījusi lekciju kursus par latviešu un amerikāĦu teātri LU Mākslas (teātra) 
bakalaura un Mākslas (teātra) maăistru studiju programmas ietvaros (1999,2001) 
 

ORGANIZATORISKAIS DARBS 
Profesionālās aktivitātes: Kopš 1998.gada vadījusi Starptautiskā teātra institūta Latvijas 
centra darbu, būdama šī centra valdes locekle un prezidente. No 2002.līdz 2005. gadam 
piedalās Baltijas Asamblejas Nacionālās žūrijas darbā; 1998 – 2001 – darbojusies LKKF 
teātra nozares ekspertu padomē, 2005. gadā darbojusies kā kultūras projektu eksperte Eiropas 
Komisijas projektu vērtēšanas padomē. 
Līdzdalība profesionālās organizācijās: Kopš 1973.gada – Latvijas Teātra Darbinieku 
savienības biedre; no 2004.gada –Starptautiskās teātra kritiėu asociācijas Latvijas sekcijas 
dibinātāja un vadītāja.  
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Dr. art., doc. Līga Ulberte 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1972 
 
Izglītība:  
1997 - 2002 Latvijas Universitātes (LU) Mākslas (teātra) zinātĦu doktorantūra 
1990 - 1997 LU Filoloăijas fakultāte 
1979 - 1990 Rīgas 5. vidusskola 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2007 mākslas zinātĦu doktora grāds teātra un kino vēsturē un teorijā 
1997 mākslas zinātĦu maăistra grāds teātra zinātnē 
1995 filoloăijas bakalaura grāds  
 
Darba pieredze: 
kopš 2002  lektore LU Filoloăijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā 
1997 - 2002 asistente LU Filoloăijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā 
1994 - 1998 latviešu valodas un literatūras skolotāja ZiemeĜrīgas mākslu un amatu skolā 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
kopš 2007 LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātĦu nozares promocijas padomes 
zinātniskā sekretāre 
2007/2008 Latvijas profesionālo teātru jauniestudējumu skates SpēlmaĦu nakts žūrijas komisijas 
priekšsēdētāja 
kopš 2006 LR Kultūras ministrijas Teātra padomes locekle 
kopš 2004 LR IZM ISEC ārštata metodiėe  
kopš 2001 LU Filoloăijas fakultātes Tālākizglītības centra direktore  
2004 - 2006 Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) Teātra nozares ekspertu padomes 
priekšsēdētāja; VKKF padomes locekle 
2004-2006 Latvijas profesionālo teātru jauniestudējumu skates SpēlmaĦu nakts žūrijas komisijas 
locekle 
2004 - 2006 Latvijas Nacionālās kultūras padomes locekle 
2003 teātra izrāžu vērtētāja interneta portālā www.apollo.lv  
2002 - 2003 teātra kritikas eksperte laikrakstā Diena. Izklaide 
1996 - 1998 ārštata korespondente Latvijas Valsts radio programmā Teātris  
1992 - 1993 korespondente laikrakstā Neatkarīgā CīĦa 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
(2002. gada 1. janvāris - 2007. gada 1.decembris) 
Dalība starptautiskos un valsts pētījumu projektos 
1. VKKF finansēts starptautisks projekts 20.gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā, vad. 
Dr.h.art. S. Radzobe 
2. Valsts programmas Letonika projekts Kultūra un vara, vad. Dr.philol. A.CimdiĦa 
3. LU LFMI un VKKF projekts Latviešu literatūra 2000-2006, vad. Dr.philol. L. Silova 
4. LKA projekts Latviešu kultūras sinoptiskās tabulas, vad. Dr.philol. R. Briedis 
5. LU projekts Latviešu teātra kritikas vēsture, vad. Dr.h.art. S. Radzobe 
Publikācijas 
Zinātniskās publikācijas: 
1. Vācijas režija (1900 - 1945). Galvenās tendences // 20. gadsimta teātra režija pasaulē un 

Latvijā, zin. red. S. Radzobe, R., 2002., 474. - 504. lpp. 
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2. Bertolts Brehts // 20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā, zin. red. S. Radzobe, R., 
2002., 544. - 573. lpp. 

3. Ervīns Piskators // 20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā, zin. red. S. Radzobe, R., 
2002., 573. - 588. lpp. 

4. Episkā teātra principi un jaunākais latviešu teātris (1991-2001) // Platforma: LU filoloăijas, 
mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums, R., 
2003., 116. - 122.lpp. 

5. Definīcijas meklējot, jeb latviešu oriăināldramaturăija - 2002 //Jaunākā latviešu literatūra 
2002 / rakstu krājums, sast. R. Briedis, R., 2003., 25. - 31.lpp. 

6. Episkā teātra principi A. Čaka darbu skatuviskajās interpretācijās // Aleksandra Čaka 
gadagrāmata, R., 2004, 49. - 56. lpp. 

7. Andreja Upīša vēsturisko traăēdiju skatuviskās interpretācijas // Paliekošais un zūdošais 
Andreja Upīša darbos / rakstu krājums, sast. I. KalniĦa, R., 2004, 54. - 62. lpp. 

8. Postmodernais teātris un episkais teātris // Postmodernisms teātrī un drāmā / rakstu krājums, 
sast. S. Radzobe, R., 2004, 47. - 52. lpp. 

9. Šis sāpīgais nemirstības pieskāriens // pēcvārds A. Bela Saucēja balss, R., 2004, 183. - 186. 
lpp. 

10. Letland is de crisis te boven // EU: 10 Nieuwe Culturele Vergezichten; žurnāla TM 
(Nīderlande) speciālpielikums, oktobris 2004, 27. - 29.lpp. 

11. Ojāra Vācieša dzejas kritiėa principi // Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. / O. Vācieša 
starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, sast. A. KubuliĦa, R., 2005, 95. - 100. 
lpp. 

12. Bertolta Brehta teātra modelis Pētera Šteina iestudējumos//Kultūras krustpunkti II: Latvijas 
Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums, sast. J. Urtāns, R., 2006  

13. Dramaturăija // Jaunākā latviešu literatūra: žanru pārskati, teorija un kritika. - Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007, 34.-39.lpp. 

14. Episkā teātra pieredze Eiropā un Latvijā: promocijas darba kopsavilkums latviešu, angĜu un 
vācu valodā. Rīga, 2007, 62 lpp. 

Citas publikācijas: 
raksti par teātri un dramaturăiju laikrakstos “Neatkarīgā Rīta Avīze” un“Kultūras Forums”, 
“M āksla Plus”, “Teātra Vēstnesis” un “Karogs” (kopskaitā vairāk kā 100) 
 
Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs 

1. Atsvešinājuma efekta realizācija jaunākajā latviešu teātrī konf. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē Liepājā, 2003 

2. Postmodernais un episkais teātris konf. Postmodernisms drāmā un teātrī Rīgā, 2003  
3. O.Vācieša dzejas kritiėa principi konferencē Cilvēka brīvība. Cilvēka balss Rīgā, 

2003 
4. Latviešu dramaturăija 1999 - 2003 starptautiskā tulkotāju seminārā Rīgā, 2003  
5. B. Brehta teātra modelis P. Šteina režijā konf. Kultūras krustpunkti Rīgā, 2004  
6. Pusaudžu suicīds modernisma dramaturăijā  Latvijas Kultūras akadēmijas organizētā 

starptautiskā konferencē, 2006 
7. Episkā un postdramatiskā teātra attiecības: Latvijas gadījums // Letonikas II 

kongress / sekcija „Postdramatiskais teātris”, 2007 
Dalība valsts mēroga konferencēs 
1. Episkā teātra principi un jaunākais latviešu teātris (1991 - 2001) konf. Latviešu literatūra, 

folklora, mākslas un pasaules konteksts Rīgā, 2002  
2. A.Upīša vēsturisko traăēdiju skatuviskās interpretācijas konf. A.Upīts - 100 Rīgā, 2002 
3. Latviešu oriăināldramaturăija 2002 konf. Latviešu literatūra 2002 Rīgā, 2003  
4. Latviešu dramaturăija 2004., 2005. LU A.Upīša konference Jaunākā latviešu literatūra: 

sociālā realitāte un teksts, 2006  
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5. Sociālisma mīta sabrukums Hainera Millera dramaturăijā un režijā // LU 65.zinātniskajā 
konference / projekta „Kultūra un vara” sekcijā „Literatūra un totalitārisms”, 2007 

 
PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA 

Izstrādātie un docētie studiju kursi 
• Baltu filoloăijas bakalaura studiju programma 
Latviešu teātra vēsture līdz 1940. gadam - 2 krp. A daĜa 
Latviešu teātra vēsture (1940 - 2004) - 2 krp. B daĜa 
Drāmas tehnika - 2 krp. B daĜa 
Teātra režija un aktiermāksla - 2 krp. B daĜa 
Latviešu drāma - 2 krp. B daĜa 
Pasaules drāma un teātris. Modernisms un postmodernisms - 2 krp. B daĜa 
• Baltu filoloăijas maăistra studiju programma 
Latviešu literatūrkritikas skolas - 4 krp. B daĜa 
B. Brehts un episkais teātris - 2 krp. B daĜa 
Latviešu jaunākā dramaturăija un režija - 4 krp. B daĜa 
Teātra kritikas seminārs - 3 krp. B daĜa 
• Otr ā līmeĦa profesionālajā studiju programmā Vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotājs 
Skolēnu pētnieciskie darbi filoloăijā - 2 krp. B daĜa 
 
Vadītie diplomdarbi - 7 
Vadītie bakalaura darbi – 23 
 
ORGANIZATORISKAIS DARBS 

kopš 1998 LU un VJIC organizētās Latvijas skolēnu zinātniskās konferences literatūras sekcijas 
vadītāja  
kopš 2001 LU Tālākizglītības centra “Latviešu valoda un literatūra” direktore 
kopš 1996 LTDS biedre 
 

Par skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem 
Kopš 1998 LU un VJIC organizētās Latvijas skolēnu zinātniskās konferences literatūras sekcijas 
vadītāja. Katru gadu latviešu literatūrzinātnē apmēram 40 - 60 darbu. Pirmajos gados šī sekcija 
„apkalpoja” darbus arī cittautu literatūrā un daĜēji kulturoloăijā. Starp konferences laureātiem 
bijuši vairāki mūsu fakultātes izcilie studenti, piemēram, Pauls Daija (pašlaik Baltu MSP 
2.kursā), Linda Ăībiete (2007. gadā beidza Baltu BSP). 
Esmu arī lasījusi lekcijas un vadījusi seminārus par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
izstrādes principiem Latvijas skolu skolotājiem, piemēram, Daugavpils raj., Rīgas raj. 
skolotājiem, Latvijas rajonu pētniecisko darbu vērtēšanas komisiju vadītājiem VJIC u.c. 
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Dr. hab. philol., prof. Viktors Hausmanis 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads. 1931 
 
Izglītība:  beidzis Latvijas Valsts pedagoăiskā institūta latviešu valodas  
                 un literatūras fakultāti (1954), 
                 PSRS ZinātĦu akadēmijas M.Gorkija Pasaules literatūras  
                 institūta aspirantūru (1957). 
Nodarbošanās: vadošais pētnieks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā              
 
Zinātniskie grādi: 

 1958. – filol.zin.kand., disertācijas tēma “RaiĦa luga “Uguns un nakts” “ 
 1972. – filol.zin.doktors, disertācijas tēma “RaiĦa dramaturăija” 

      1992. – nostrificēts, Dr.habil.philol. 
      1987. – profesors. 

                1989. – ievēlēts par LZA īsteno locekli. 
Zinātniski organizatoriskā darbība: 

 1957. – Latvijas ZA Valodas un literatūras institūta zinātniskais līdzstrādnieks, 
 1983. – LZA Literatūras un valodas institūta direktors,  
 1992. – LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktors,  Latvijas ZA  
  Humanitāro un sociālo zinātĦu nodaĜas vadītājs, ZA Senāta un valdes  
  loceklis, 
 1999. – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks,  
 2001. – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks,  
  ZA Senāta loceklis. 

Pedagoăiskais darbs:  Kopš 1962.g. lasījis lekciju kursu latviešu teātra 
                              vēsturē un latviešu drāmas vēsturē Latvijas 
                              konservatorijas teātra fakultātē, kopš 1993.g. LU  
                     Filoloăijas fakultātē, kopš 1994.g. – arī 
                              Kultūras akadēmijā. 
                              Kā viesprofesors lasījis lekciju kursus Stokholmas 
                              universitātē (1986), Vestfāles Vilhelma universitātē  

         Minsterē (1995, 1997, 2001) un Bonnas universitātē  
(1999) Vācijā,  atsevišėas lekcijas lasījis Medisonas (ASV), 
Dienvidilinoisas (ASV), Bernes (Šveice), 

                                Lozannas (Šveice), Vīnes, Prāgas universitātēs. 
                                V.HausmaĦa priekšlasījumi par literatūru un teātri 
                                notikuši Vašingtonā, ĥujorkā, Bostonā, Sanfrancisko, 
                                Čikāgā, Losandželosā, Mineapolē, Lugānā,  
                                Gēteborgā, Sidnejā, Melburnā, Adelaidē, Sofijā. 
                                Piedalījies starptautiskās konferencēs 
                                Stokholmā,Monreālā, Lugānā, Vīnē, Kopenhāgenā, 
                                Tartu, Lineburgā  (Vācijā), Oslo. 
Zinātniskie pētījumi šādos virzienos: 
                                 1) Latviešu literatūras vēstures izpēte: rakstījis par 
                                  latviešu drāmas vēsturi, pētījis RaiĦa, R.BlaumaĦa, 

M.Zīverta, Ā.Alunāna, A.Eglīša, H.Gulbja daiĜradi,  
par šiem autoriem publicētas monogrāfijas: 
RaiĦa dramaturăija (1973), RaiĦa daiĜrades  
process (1971), Rainis mūsdienu teātrī (1990), 
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Dramaturgs Harijs Gulbis (1980), Rūdolfa  
BlaumaĦa dramaturăija (1984), Ādolfs Alunāns   
 (1988), Kas tie tādi… trimdas lugu rakstītāji?    
(1999), MārtiĦš Zīverts (2003), Anšlavs Eglītis  
(2005). 
Kopā ar B.Kalnaču sarakstījis grāmatu "Latviešu      
drāma. 20. gs. I  puse" (2004) un "Latviešu drāma.  
20. gs. II puse" (2007). 
Bijis „Latviešu literatūras vēstures” trīssējuma  
izd. (1998, 1999, 2001) zina. vadītājs un līdzaut. 
Izstrādājis J.RaiĦa Kopotu rakstu zin.izdevuma  
tekstoloăiskos principus, sagatavojis un komentējis  
 9, 11.-15.sēj. (1980-1982). 
 2)  Pētījis un popularizējis trimdas dramatur ăiju un  
    trimdā dzīvojošo autoru darbus, Pētījumu rezultātā  radušies 
M.Zīverta “Lugu”(1988) un “Kamerlugu” (1989), A.Eglīša “Lugu”(1990) 
izdevumi.  
Publicēti divi “Trimdas lugu” sējumi (1994, 1995)  
ar pārskatu par trimdas dramaturăiju. Presē 
publicētas apceres par trimdas lugu rakstniekiem 
V.KārkliĦu, V.Skujenieku, Sk.Penci, E.Lēmani, 
G.Griezi. 
Iznākuši pieci M. Zīverta lugu sēj. V.HausmaĦa sas- 
stadījumā, priekšvārdu un komentāriem: 
M. Zīverts. Kāds, kura nav un citas trimdas lugas. 2002. 
M. Zīverts. Minhauzena precības un citas lugas. 2003. 
M. Zīverts. TīreĜpurvs un citas jaunības lugas. 2004. 
M. Zīverts. Rīga dimd un citas lugas. 2005. 
M. Zīverts. Vīrs un vārds, citas nepubl. lugas un raksti par teātri. 2006. 
Publicēti četri A. Eglīša rakstu sēj. V. HausmaĦa sastādījumā: 
A. Eglītis. Līgavu mednieki. 2006. 
A.Eglītis. Homo novus. 2006. 
A.Eglītis. Maestro. 2007. 
A.Eglītis. Pansija pilī. 2007. (Visiem V.HausmaĦa pēcvārds un 
komentāri.) 
3) Pētījumi latviešu teātra vēsturē; publicētas grāmatas: 
 Rainis un teātris (1965), Lilija Ērika (1968), 
 Sarunas ar Felicitu Ertneri (1977), Lilita BērziĦa 
 (1980), Velta Līne (1986), Latviešu aktieri trimdā 
 (1996), Manas aktrises (2001), Vecās Jelgavas  
 aktieri (2001), Latviešu teātris trimdā (2005). 
 Latvijas, ASV un Austrālijas latviešu  
 preses izdevumos publicēti 1300 raksti un recenzijas 
 par literatūras un teātra problemātiku.  
4) Pēdējo gadu nozīmīgākās publikācijas par literatūru un dr āmu: 
 Motive des Kampfes und die Befreiung des Volkes in den ersten Drama 
von Rainis. Grām. Literatur und nationale Identitat II. Tampere, 1999, 
321.-331. lpp. 
The Latvian theatre.  Grām. „The World of Theatre”. Bangladeša, 2000, 
151.-153. lpp. 
Die ersten Schritte des deutsches Theaters in Lettland. Grām. „Balten – 
Slaven – Deutsche. Ėelne, 2000, 65.-76. lpp. 



 156

Ibsen’s Brand und Peer Gynt in Latvian Theatre. Grām. Ibsen’s Reception 
in Poland and the Baltic Contries. Oslo, 2006, 75.-91. lpp. 
Die ersten Schauspiele in lettischer Sprache – Die ersten lettischen 
Schauspiele. Grām. Baltische Seminare. Band 5. Lineburga, 2007, 57.-70. 
lpp. 
Zīverta un Eglīša lugas. Grām. „Latviešu literatūras vēsture”, 3. sēj. 2001, 
591.-608. lpp. 
Rakstnieki laikmetu likteĦgriežos. Grām. „Latviešu rakstnieku portreti”, 
2001, 5.-8. lpp. 
Turpinām iepazīt Raini. Grām. „Rainis radošo meklējumu spogulī”. 2001, 
5.-6. lpp. 
RaiĦa ieceru universālisms nepabeigtajās lugās. Grām. „Rainis radošo 
meklējumu spoguli”, 2001, 61.-84. lpp. 
Romāns par ilūziju un īstenību. Grām. „A. Eglītis. Malahita dievs”, 2001, 
458.-462. lpp. 
Anšl. Eglītis un viĦa laimes mednieki. Grām. „A.Eglītis. Līgavu 
mednieki”, 2001, 287.-299. lpp. 
Pēdējā vēstule. Grām. „V. JanelsiĦa. Vēstules”, 2001, 158.-165. lpp. 
Zīverta drāmu dažas pamatproblēmas. Grām. „Meklējumi un atradumi”, 
2004, 204.-209. lpp. 
Aspazijas lugas 20.gs. 20.-30. gados. Grām. „Aspazija un Rainis”, 2004, 
16.-22. lpp. 
Nacionālais teātris laiku lokos. Grām. „Latvijas Nacionālais teātris”, 2004, 
46.-75.; 81.-97. lpp. 
Literatūrzinātne jaunajā gadu tūkstotī. LU Raksti 2004, 156.-162. lpp. 
1905. gada revolūcijas vēsmas teātrī. Grām. „Materiālu krāj. Informācija, 
revolūcija, reakcija. 1905.-2005.”2005, 114.-117. lpp. 
Par Ilmāru Lazovski. Grām. „Vīrs vietā”, 2005, 214.-215. lpp. 

                                Ibsena "Brands" un "Pērs Gints" uz latviešu skatuvēm.   
                                Grām. „Meklējumi un atradumi”, 2006, 171.-191. lpp.                                .                              
   Teātris atdzīvojas skaitĜos un faktos. Grām. „Latvijas  
                                 teātra hronika. 1919-1944”,  2006, 5.-7. lpp. 
                                 Latviešu teātris trimdā. Grām. „Latvijas teātris 20. gs.  
                                 90. gadi un  gadsimta mija”, 2007, 592.-614. lpp. 
                                RaiĦa lugas trimdas teātros. Grām. „Es skrēju pār dzīvi 
                                un kĜuvu par dzeju…”, 2007, 181.-188. lpp. 
                                Vienoti Letonikā. Karogs. 2007, Nr.4, 2002.-203. lpp. 
                                   Literatūrzinātne jaunajā gadu tūkstotī ieejot. Letonika,  
                                2007, Nr.15, 5.-15. lpp. 
                                                   

 Publicējis rakstus ASV, Kanādas, Polijas, Čehijas, 
 Somijas, Igaunijas un Lietuvas zinātniskos izd. 
  

   L īdzdalība pētnieciskajos projektos: 
1. Sadarbības projekts (Nr.06.0043) „Latvijas kultūr- 
Telpa Eiropas kontekstā” vad. 2006-2009. 
2. Apakšprojekta (nr.06.0043.3.1.) „Latviešu literatūras vēstures 

pamatproblēmu izpēte” vad. 2006-2009. 
3. Projekta (Nr. 05.1491) „Latviešu teātra un drāmas attīstība trimdā” vad. 

2005-2008. 
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Dr. philol., prof. Ilze Rūmniece 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads:          1956 
Izglītība:                       1964.- 1975. Rīgas Franču licejs (Rīgas 11. vidusskola) 
                                      1975.- 1980./ 1985. – Maskavas Valsts Lomonosova 
                                      universitāte, Klasiskās filoloăijas nodaĜa (studente/ 
                                      aspirante) 
Akadēmiskie nosaukumi,  
zinātniskie grādi:             1987. Dr. Philol. grāds piešėirts Maskavas Valsts   
                                           universitātē, nostrificēts 1992. gadā Latvijā 
                                          1993. gads: docente LU Klasiskās filoloăijas katedrā 
                                          1998. – asoc. profesore LU Klasiskās filoloăijas  
                                                       apakšnozarē 
                                          2003. – profesore LU Klasiskās filol. apakšnozarē 
 
Nodarbošanās:                 kopš 1985. gada līdz šim laikam – docētāja LU Klasiskās 
                                          filoloăijas katedrā 
                                         1991. – 1995. – Baltijas Krievu institūtā antīkās litera- 
                                          tūras docētāja 
                                         1995.-1999. – Biznesa institūts RIMPAK Livonija, 
                                          latīĦu valodas docētāja 
                                          2002.-2005. - Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskola –   
                                          latīĦu Valodas un antīkās literatūras docētāja 
 
Zinātniskās publikācijas un mācību literatūra(1998.-2007.): 
 

1. Jaungrieėu valoda uz senās valodas uz klasiskās senatnes fona // Starptautiskā grieėu lingvistikas 
konference. Materiālu krājums. – Atēnas, 1998. 500.-504. lpp. (jaungrieėu valodā) 

2. Принцип антитезы в художественном мироосмыслении и поэтическом выражении 
Пиндара // Сб. Ранняя греческая лирика. – Санктпетербург, 1999. с. 192-204. 

3. K. Kavafis dzeja pasniedzējam un studentam (oriăinālvaloda, vērtības) // Hellēniskā pasaule starp 
austrumiem un rietumiem 1453.-1981. 1. sēj. – Atēnas, 1999. 427.-433. lpp. (jaungrieėu valodā) 

4. О судьбе латинизмов в текстах по средневековой истории Риги // Сб. Древние языки в 
системе университетского образования и преподавания. – Москва, 2001 , с. 259-262. 

5. GaiĜi un maăiskie akmeĦi (iespējamās grieėu leksēmu semantikas un simbolikas kopsaiknes) // 
Antiquitas viva, Studia Classica. LU ZR 645. sēj. – R., 2001. 26.-33. lpp. 

6. Salvēte! LatīĦu valodas mācību grāmata (tulkojums no vācu val., adaptēšana) Rīga, Zvaigzne 
ABC (Cornelsen Verlag GmBH, Berlin), 2002. 

7. No oriăināla: grieėu valodas un „mazo” valodu saskarsmes aspekti // 1. Starptautiskā grieėu 
valodas kā svešvalodas didaktikas konference. Materiālu krājums. – Atēnas, 2003., 137.-142. 
(raksts jaungrieėu val.) 

8. HellēĦi/ grieėi: ieskats vārdu lietojuma vēsturē. // HellēĦu dimensija Eiropai. Rīgas I 
Starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli. R., Zinātne, 2003. 28 – 35 lpp. 

9. Vitia elocutionis: valodas kĜūdas antīkās vārda mākslas teorētiėu skatījumā (Kvintili āns) // 
Antiquitas Viva II. Studia Classica. Rīga, Zinātne, 2005. g., 214.-227. 

10. Par klasisko valodu elementiem mūsdienu latviešu valodas vidē // Latviešu valoda – robežu 
paplašināšana. Valsts valodas komisijas raksti. I sēj., Rīga, 2005., 100.-107.lpp. 

11. Tulkojumi no klasiskajām valodām letonikas fundamentam un attīstībai//Letonikas I Kongress. 
Valodniecības raksti. LZA, Rīga, 2006., 305 – 313. lpp. 

12. Jaungrieėu literatūra latviešu tulkojumos (20. gadsimts) // Starptautiskās Jaungrieėu pētījumu 
konferences „HellēĦu pasaule no Apgaismības laikmeta līdz 20 gadsimtam” Bukarestē materiālu 
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rakstu krājums. Atēnas, Ellinika grammata,. 2007, 75.-81. lpp. (krājums un raksts jaungrieėu 
val.) 

13. Греческий глагол hellenizein: семантическая парадигма в историко-культурном контексте // 
Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспектах. Москва, 2007, 
с. 261-267. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
• Grieėu dzejas valoda un stilistika (1998.- ) 
• Femīnā valence antīkajā kultūrā (2000.-2005.) 
• Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti (2007.- ) 

Organizācijas komitejas vadītāja: Starptautiskas konferences „HellēĦu pasaule un mēs”, LU, 
Rīga, 2001; 2005.; zinātniski praktisks seminārs „Antīkās dzejas dienas” LU 2003., 2005., 2007. 
Organizācijas komitejas locekle: Klasiskās filoloăijas starptautiska konference „Antiquitas 
Viva”, LU, Rīga, 1999., 2003., 2004., 2007. 
 
Akadēmiskie kursi (kopš 1998.): 
A daĜā bakalaura progr.: Ievads antīkajā pasaulē (2), Ievads humanitārajās zinātnēs (2), LatīĦu/ sengrieėu 
valoda (2), Antīkā literatūra (2), Grieėu mīta teorētiskie aspekti (2), Sengrieėu traăēdija: Eiripīds (2)  
A daĜā maă programmā: Grieėu valodas vēsture un dialekti (4), Stilistikas problēmas antīko autoru darbos 
(3), Romiešu prozas stilistiskā analīze (3), Antīkā kultūrmantojuma izpētes aspekti, Antīkā 
rētorika/stilistika (3) 
B daĜā bak. programmā: Antīkā lirika (3), Speckurss latīĦu sintaksē (2); Klasicisms romiešu dzejā 
(Horācijs) (3) Antīkā komēdija (3); Klasiskā grieėu oratorproza (2), Antīkā biogrāfiskā proza (2) 
B daĜā maă. programmā: Sengrieėu koru lirika: Pindars (3), Romiešu epigramma: Marciāls (3), Romiešu 
satira (3), Oratormākslas teorētiskie avoti (grieėi)  
C daĜā: Jaungrieėu valoda I-II (4), Femīnā valence antīkajā kultūrā (2) 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
 
     -     LU Filoloăijas fakultātes Hellēnistikas centra dibinātāja un vadītāja (2001. - ) 
     -     Starptautiskas redakcijas kolēăijas locekle rakstu krājumiem un to sastādītājam  
(sadarbībā ar O. Lāmu) 
• „Itaka. Klasiskās filoloăijas gadugrāmata” 
• „Studia Classica” 
• LU Zinātnisko rakstu Literatūrzinātnes, Folkloras, mākslas sērija.  
• “HellēĦu dimensija Eiropai” 
  
- Eiropas Jaungrieėu pētījumu biedrības korespondētājlocekle 
- Eiropas Sengrieėu valodas skolotāju asociācijas (EATAG) biedre 
- LU FF Domes priekšsēdētāja (2002.- ) 
- LU Klasiskās filoloăijas maăistra studiju programmas direktore 
- LU FF Valodniecības doktorantūras padomes locekle 
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Dr. philol., prof. Māra Grudule 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1963 
 
Izglītība : augstākā 
 
Akadēmiskais nosaukums : asociētā profesore (2001), profesore (2008) 
 
Zinātniskais grāds: filoloăijas doktore (1995) 
 
Nodarbošanās: LU Filoloăijas fakultātes Latviešu literatūras katedras asociētā profesore;  

 LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece 
 
Zinātniskā darbība un publikācijas (2001-2007) 
a. LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dal ībniece:  
Kopš 2005 LZP projekta "Baltijas literatūru salīdzinoša izpēte” dalībniece 
Kopš 2006 valsts programmas Letonika projekta “Kultūra un vara” dalībniece 
2003/04 LZP projekta “Vācu kultūra Latvijā 19. un 20.gs. mijā” dalībniece 
2001/03 LZP projekta “Latviešu rakstnieku daiĜrades monogrāfiska izpēte” dalībniece 
b. starptautisko pētījumu projektu dal ībniece: 
2001/02 starptautiska projekta (ZiemeĜvalstu institūts; Norvēăijas vēstniecība). “Norvēău 
dramaturăija un tās interpretācija Baltijas valstīs” vadītāja (kopā ar LKA lektoru 
S.Karkonenu – Svensonu); 
2004/06   starptautiska projekta "Common Roots of Latvian and Estonian Literary Language" 
(LU un Igaunijas Valodas institūts) dalībniece.  
c. Latvijas eskpertu padomju, komisiju locekle: 
Kopš 2003 LZP nozares ekspertu komisijas locekle 
d. nozīmīgas publikācijas literatūrzinātnē: 

• raksti recenzētos izdevumos: 
1) Latvian Poetry in Livland and Courland in the 17th century and beginning of the 18th // 
Common Roots of the Latvian and Estonian Languages. Ed.K.Ross, P.Vanags. – Frankfurt am 
Main etc.: Peter Lang, 2008, p.101.-147. 
2) The Role of nature in Baltic Literature During the Second Half of the 18th century//We  
have something in common:  The Baltic Memory. Ed. A.Mihkelev, B.Kalnačs. – Tallinn: 2007, 
p.87-99. 
3) Augusts Bīlenšteins – dzejnieks? August Bielenstein - ein Dichter?  //Grām. Augusts 
Bīlenšteins un latvieši. August Bielenstein und die Letten. – R.: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 
2007, 46.-60.lpp.; S.178-191 
4) Glika mīts latviešu kultūrā// Letonica, 2007, 15, 53.-70.lpp. 
5) Komentāri (kopā ar R.Treiju)// Grām. L.BērziĦš. Greznas dziesmas. – Zinātne, 2007, 278.-
304.lpp. 
6) Līksmība no Dieva dota... Šillera odas „Priekam” tulkojumi (1805-2005) // Aktuālas 
problēmas literatūrzinātnē. Rakstu krājums Nr.11 – Liepāja, 2006, 23.-36.lpp. 
7) Kāds svešinieks no Kurzemes, zīmēšanas un gleznošanas mīĜotājs. Stenderi Braunšveigas 
hercogistē 1759.-1766. // Kultūras krustpunkti. 2.laidiens. – Rīga: Mantojums, 2006, 92.-102.lpp. 
8) Zemnieku jeb tautas apgaismības kustība Latvijā – jaunlatviešu kustības avots// Meklējumi un 
atradumi. Rakstu krājums: Zinātne, 2005, 8.-37.lpp. 
9) 1905.gada revolūcija Baltijas vācu literatūrā //Starptautiska konference „Informācija, 
revolūcija, rekacija: 1905-2005.“ Materiālu krājums. – R.: LNB, 2005, 95.-104.lpp. 
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10) The German Parsons [Stenders] in Latvia in the River of Time: the Literary Heritage. 
//Istorijos rašymo horizontai. Senoji Lietuvos literatūra 18. Knyga. – Vilnius:  

Lietuviu literatūros ir tautosakos institutas, 2005. – 60.-70.lpp. 
11)Kurzemnieku un vidzemnieku ceĜojumi uz Romu 19.gadsimtā// Grām. Antiquitas Viva. 2. 
sēj. Studia classica. – R.: Zinātne, 2005, 151.-171.lpp. 
12)Prozaiėis Zigfrīds fon Fēgezaks Vidzemes lauku ainavā 19.un 20.gs. mijā // Rakstu krāj. 
Meklējumi un atradumi. – R.: Zinātne, 2004, 161.-176.lpp. 
13) Ludviga Holberga „Kalna Jepe“ latviešu kultūras spogulī// Rakstu krāj. Norvēău  
dramaturăija un tās interpretācija Baltijas valstīs. – R.: Norden AB, 2004, 121.- 
150.lpp. 
14)German Parsons and the Latvian Peasant Enlightenment between the 18th and the 19th 
Century// Religion and Political Change in Europe: Past and Present (Ed.A.CimdiĦa). – Edizioni 
Plus. Universita di Pisa, 2004.(2003). – p.119.-131. 
16)Ludvig Holberg in Latvia.// Holberg I Norden. – R.: Makadam Förlag, 2004, p. 286.-300. 
17)Tallijas ceĜojums uz Rīgu 1595.gadā // Grām. HellēĦu dimensija Eiropai. – R.: Zinātne, 2003, 
210.-222.lpp. 
18) Pa Stenderu pēdām Kopenhāgenā// Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā. – R.: 
Zinātne, 2003, 33.-57.lpp. 
19)Baroka laikmeta atspulgi Kristofora Fīrekera tulkotajās dziesmās// Acta Baltica 2001. – 
Kaunas, 2001, 70.-84.lpp. 
20) Trīs jātnieku interpretācijas  17. un 18.gs. mijas latviešu literatūrā// Letonica 2000/01, 6/7, 
7.-26.lpp. 
21) ..šās pasaules tuksnesī es esmu kā kāda niedra, ko vējš šurp un turp šauba. Par pirmo 
grāmatu latviešu sievietēm (1711)// Feministica Lettica 2. – LU 2001, 47.-64.lpp. 

• monogrāfisks pētījums:   
Vācbaltiešu literatūra (1890-1939) // Grām.B.Kalnačs, I.Daukste-Silasproăe, M.Grudule,  

Z.Gūtmane, J.VērdiĦa. Vācu literatūra un Latvija. 1890-1945. – R.: Zinātne, 2005,  
411.-556.lpp. 

• mācību grāmatas un mācību līdzekĜi: 
LU studentiem – vairums iepriekš un turpmāk minēto publikāciju. 

• nozīmīgas zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas: 
1) Veltījuma dzeja latviešu valodā// Kultūras Forums, 2007, 13.-20.VII 
2) BrāĜu draudžu atskaĦas latviešu literatūrā// Kultūras Forums, 2007, 9.-16.II 
3) Ikšėiles mācītājs Kristiāns Vilhelms Brokhūzens// Ikšėiles almanahs. 2.laidiens. – Ikšėile: 
Mantojums, 2007, 79.-113.lpp. 
4) Veltījums Alunānam// Karogs, 2006, 9, 139.-152.lpp. 
5) Gotthard Friedrich Stender // Braunschweigisches Biographisches Lexikon. 8. bis 18.Jh. – 
Braunschweig: Appelhans, 2006, S.676 
6)Latviešu baznīcas dziesma cauri gadsimtiem // Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide. – R.: Latvijas 
Bībeles biedrība, 2005, 187.-204.lpp. 
7)G.F.Stenders un ăeogrāfija //Daba un vēsture. 2006. – R.: Zinātne, 2005, 151.-158.lpp. 
8) Citādā literatūra // Literatūra un skola: problēmas, izpratne un popularizēšana.  
Rakstu krājums. – Garā pupa, 2003, 81.-94.lpp. 
9)Dūmainais spīdeklis Lencs// Studija, 2003, X/XI, 81.-94.lpp. 
10) J.Kundīzijs. // Retumi. Veltījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu 
nodaĜas 50 darba gadiem. Rakstu krājums. – R., 2003, 73.-82.lpp. 
11)19.gadsimta Itālijas ceĜojums Latvijas iedzīvotāja atmiĦās. 19th century Travels to Italy by 
Inhabitants of Latvia. //Secundum Artem. 19.gadsimta akadēmiskā glezniecība. Katalogs. – R.: 
Valsts Mākslas muzejs, 2003, 22.-26.; 255.lpp. 
12) J.M.R.Lencs latviešu kultūras vēsturē// Gēte un Latvija. – Nordik, 2002, 32.-44.lpp. 
Tallijas ceĜojums uz Rīgu 1595.gadā// Karogs, 2002, 6, 194.-206.lpp. 
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13)Liegprātīgās rīdzinieces poēzija cauri gadsimtiem (no B.Plīnija līdz A.Čakam)// Karogs, 
2002, 5, 187.-198.lpp.; A.Čaka gadagrāmata. – R.: Pils, 2002, 87.-99.lpp. 
14)K.Fīrekera dziesmas gadsimtu vējos// Karogs, 2001, 10, 193.-204.lpp. 
 
e. piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 
1)J.E.Glika poētiskie vingrinājumi latviešu, krievu un vācu valodā// Starptautiska konference 
Valoda pasaulē, pasaule valodā un literatūrā. – Rīga, 14.-15.XII, 2007 
2)BrāĜu draudze Vidzemē 18.gs.beigās un 19.gs.sākumā. Aculiecinieku vērojumi// Starptautiska 
konference Latviešu literatūra un reliăija. LU – Ratnieki, 6.-7.XII, 2007. 
3)The Reception of Latvian Literary History during the 1950s and 60s// VII Conference of the 
Institutes/ Centres of Literature In Estonia, Latvia and Lithuania Lost and Found In Literature 
1940-1968// Riga, European Union House, 29.-30.XI, 2007. 
4)Heimatdichtung als Widerspiegelung des Geschichte in der deutschbaltischen Poesie (189-
1939). – Starptautiska konference Heimat, Flucht und Vertreibung – Ein literarischer 
Erinnerungsgang durch das oestliche Europa und seine Glaubenswelten im 20.Jahrhundert. – 
Budapest (Ungarn), 27.-30.IX, 2007 
5) Daba kā garīgās pasaules spogulis 19. un 20.gadsimta vācbaltiešu literatūrā// Letonikas 
2.kongress, 2007, 29.X. 

6) Kurzemes lasītājs mūsdienās: sociofiloloăiska skice (kopā ar Dr.philol.O.Lāmu). – Letonikas 
2.kongress, Liepāja, 2007, 25.X  

7) Latvian Bible translator J.E.Glueck – a poet? – 7.Baltijas studiju konference Lineburgā 
(Vācijā), 2007.g. 8.-10.VI 
8) SkaitĜa simbolika latviešu dzejā – Starptautiska konference Perspectives of Baltic Philology – 
PoznaĦa (Polija), 2007.g. 11.-12.V 
9) 17.gadsimta veltījuma dzeja. – Starptautiska konference Aktuālas problēmas literatūrzinātnē – 
Liepājas augstskola, 2007.g. 1.-2.III 
10)Die Lette in deutschbaltischer Prosa um die Wende vom 19. zum 20.Jh.”// Deutschsprachige 
Literatur im Baltikum und in St.Petersburg –Kulturhistorische Aspekte Stuttgart (Deutschland) 
3.11.2006  
11)Hernhūtisma atskaĦas latviešu literatūras tekstos 19. un 20.gs.mijā//Starptautiska  konference 
Latviešu literatūra un reliăija, Rīga,LU 15.XII 2006. 
12) A.J.Stender Lustesspehle (1790) und L.Holberg „Jeppe vom Berge” (1752)// Starptautiska 
konference Baltische Literaturen in der Goethezeit. - Rīga, LU, LAB 28.VI 2006. 
13)Latviešu dzeja uzplaukuma sākotnē 16., 17.gadsimtā // Starptautiska konference Aktuālas 
problēmas literatūrzinātnē – Liepājas augstskola, 1.-3.III,  2006. 
14) The Influence of Glück`s Bible Translation on the Foundation of Latvian National Literature 
// Internationale Tagung anlässlich des 300. Todestages von Johann Ernst Glück (1654-1705). 
Halle (Deutschland). 10.-13.Mai, 2005. 
15)…as we also forgive our debtors.. The Depiction of the Revolution of 1905 in Baltic German 
Literature.// 6th Conference on the Baltic Studies in Europe. Vidzeme University College, 
Valmiera, June 17-19, 2005. 
16)E.Gliks 20.gs. latviešu literatūrā// Letonikas pirmais kongress. – Rīga, 2005, 25.X 
17)Role of Nature in Baltic Literature at the Second Half of the 18th century// 6th International 
Conference of Baltic Literary Scholars. – Tallin, 2005, XII. 
18)“Neue” Lieder des Freylinghausen” in lettischen Übersetzung// Internationales Symposion 
der Franckeschen Stiftungen in Verbinddung  mit der Regionaltagung der Internationalen 
Arbietsgemeinschaft für Hymnologie. – Halle (Deutschland), 29.IX-2.X, 2004. 
19)“Līgsmība no Dieva dota..”. Fr. Šillera oda “Priekam” latviski (1804-2004)// Aktuālas 
problēmas literatūras zinātne. Liepaja, 2005, 24.II-26.II. 
20)L.Holberg in Latvian and German culture in Latvia // Nordic Symposion of L.Holberg, the 
old Danish / Norwegian philosopher. – Dianalund (Denmark), 27.VI-30.VI, 2004. 
21)German Parsons as Leaders of Enlightenment in Latvia on the Brink of 18th and 19th 



 162

centuries// Religion and Political Change in Europe: Past and Present. CLIOHnet Seminar. Rīga, 
22.V, 2003. 
22)29.novembrī es atkal kāpu vagonā sākt ceĜot… 19.gadsimta Romas ceĜojumi Latvijas 
iedzīvotāju atmiĦās// Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē Antiquitas Viva: Urbs Aeterna 
Rīgā, 26.IX, 2003. 
23)Latvian Hymns on the Brink of the 17th and 18th centuries. Courland and Livland. 
 Germans and Swedes. // Referāts starptautiskā seminārā Common Roots of       
 Latvian and Estonian Literary Language. Rīgā, 14.XI, 2003. 
24)Jaunais Stenders laiku līkločos// LU 59.zinātniskā konference, 8.II 2001 
25)Holberga “Kalna Jepe” latviešu kultūrvēstures spogulī// Starptautiska zinātniska konference 
Norvēău dramaturăija un tās interpretācija Baltijas valstīs, 22.III 2001. 
26)Holberg in Theatre in Latvia in 18th and 19th centuries// 4th International Conference of 
Thalia Germanica Research Society. Lund University (Sweden), June, 13-15, 2001 
f. piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs: 
1)Madlienietis Liborijs Depkins// priekšlasījums Madlienā BrāĜu draudzes dienā 28.VIII 2007. 
2)Juris Neikens – savas tautas mācītājs // priekšlasījums Limbažu muzejā J.Neikena atcerei 
veltītā konferencē 8.IV 2006 
3)BrāĜu draudzes pēdas latviešu literatūrā// priekšlasījums Druvienā BrāĜu draudzes dienā 30.IX 
2006 
4)Tev dziĜi acīs ieskatīju. Stērstu Andrejs latviešu literatūrā// priekšlasījums Stērstu Andrejam 
un Edvartam Virzam veltītā konferencē Rīgas Latviešu biedrībā, 6.XII, 2003. 
 
Pedagoăiskā darbība (2001-2007) 
Vadītie maăistra darbi: 3 
Vadītie bakalaura darbi: 25 

a. izstrādātie un arī vienlaikus docētie kursi 
Latviešu literatūras vēsture I PSP 3 kr. p.   
Latviešu literatūras vēsture no pirmsākumiem līdz 19.gs.II pusei BSP 2 kr. p.   
Ievads humanitārajās zinātnēs BSP 2 kp. 
A.Čaka daiĜrade BSP 2 kp. 
Virzieni pirmsnacionālajā literatūrā BSP 2 kp. 
Vācbaltiešu literatūra MSP 2 kp. 
Neomītisms latviešu un ārzemju 20.gs.literatūrā (kopā ar asoc.prof. O.Lāmu) MSP 2 kp. 
Latvian and German Baltic Literary History till the End of the 19th cnt. BS MSP 2 kp. 

b. darbs studiju programmas padomē 
LU Ff studiju programmu padomē kopš 2003.g. 

c. izstrādātās studiju programmas 
Doktora studiju programma literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslā un komunikācijas 
(bibliotēkzinātnē) zinātnē (2000/01) 

d. kvalifik ācijas celšana ārzemju un Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs 
1)Baltijas literatūru salīdzinoša izpēte Tartu universitātes zinātniskajā bibliotēkā (LZP atbalsts, 
Igaunija 2006) 
2)Vācbaltiešu literatūras studijas Mārburgā Herdera institūtā (DAAD stipendija, Vācija, 2004); 
3)18.gs. kultūrvēstures studijas Kopenhāgenas Karaliskajā bibliotēkā (LKF stipendija, Dānija, 
2002, 2004) 
4) 18.gadsimta kultūrvēstures studijas Hercoga Augusta bibliotēkā Volfenbitelē (Molgarda fonda 
stipendija, Vācija, 2003); 

e. lekcijas ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs 
The Stenders – a Baltic German Family // Lekcija Vārmes-Mazūrijas universitātes Filozofijas 
institūtā. 11.10.05. (Polija) 
Lekciju cikls latviešu literatūras un kultūras vēsturē // PoznaĦas universitāte (Polija), 2006, 
maijs. 
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Organizatoriskais darbs: 
 
LU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleăiālo institūciju 
locekle: 
LU Baltu filoloăijas maăistra programmas direktore (kopš 2007) 
LU Filoloăijas fakultātes Programmu padomes locekle (kopš 2003) 
LU Filoloăijas fakultātes domniece (kopš 2003) 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātnes padomes locekle (kopš 2006) 
Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomitejas priekšsēdētāja vai locekle: 
1)Starptautiskas konferences Norvēău dramaturăija un tās interpretācija Baltijā organizatore   
(kopā ar LKA lektoru S.Karkonenu-Svensonu), Rīga, 22.-24.III, 2001. 
2)Starptautiskas konferences 5th International Conference of Thalia Germanica Research 
Society// Rīga, 26.-29.VI, 2003 (kopā ar Dr.art.Z.Gailīti) organizatore 
3)Starptautiskas konferences “Neredzīgā Indriėa un Jura Alunāna dziesmiĦas” organizatore 
(kopā ar asoc.prof.I.KalniĦu, 2006.g. oktobrī) 
Zinātnisku izdevumu recenzente: 
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē (2006, 2007) 
E.Glikam veltīta rakstu krājuma redaktore (kopā ar K.Šilleri).- Halle (Vācija), manuskripts. 
Starptautisko un Latvijas zinātnisko, akadēmisko, mākslas nozaru apvienību, biedrību 
līdzdalībniece: 
Latvijas Zinātnieku savienības biedre 
Baltijas studiju asociācijas (AABS) biedre 
Biedrības Thalia Germanica, starptautiskas organizācijas vācu teātra pētniecībai ārzemēs locekle 
K.DziĜlejas fonda stipendiju padomes locekle 
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Dr. philol., prof. Raimonds Briedis 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads  1965 
Izglītība  1986-1990 Latvijas Universitātes Filoloăijas fakultāte 
   1983-1984 Latvijas Universitātes Filoloăijas fakultāte 
   1972-1983 Līgatnes vidusskola 
 
Zinātniskais grāds Dr. philol.  (1998) dipl. nr. ED-000386 (1998.24. II) 
     
Nodarbošanās  1992-    Latvijas Kultūras akadēmija, lektors, docents,  
   asociētais profesors, profesors 

2001/2002 stundu pasniedzējs Baltijas Krievu institūtā 
1989-    LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta  
laborants, asistents, pētnieks 
1990-1991 Rīgas Franču licejs, latviešu valodas  
un literatūras skolotājs 

Cita veida pieredze: 2006- VKKF Literatūras padomes priekšsēdētājs un Padomes loceklis 
2002-2004 VKKF Literatūras padomes priekšsēdētājs un  
VKKF Padomes un starpnozaru padomes loceklis 
2000-2002 KKF Literatūras padomes loceklis 
1998-     redaktors LFMI žurnālā “Letonica” 

 
Publikācijas rakstu krājumos, laikrakstos, žurnālā "Karogs" (kopš 1989. gada) 
 
GRĀMATAS 
Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem Latvijā un pasaulē, 1-2. R.: Valters un 
Rapa, 2006. 
 
Sast. Jaunākā latviešu literatūra. 2001. – R.: Pētergailis, 2003. 
Sast. Jaunākā latviešu literatūra. 2002. – R.: Pētergailis, 2003. 
Sast. Pazīstamāko latviešu dzejoĜu simts. Rīga: Zinātne, 2004. 

Sast. Latviešu zelta stāsti. R.: Lauku Avīze, 2007. 

 
RAKSTI 
Lielais Mēmais jeb Kino latviešu literatūrā 20. gs. sākumā// Kino Raksti. – 2000/2001. – 3. nr. – 
144.-151. lpp. 
Vilis Lācis (1904-1940-1966)// Latviešu rakstnieku portreti. Laikmeta krustpunktos. – R.: 
Zinātne, 2001.- 51.-81. lpp. 
Laikmeta kontūrējums. Proza. 50.-70. gadi // Latviešu literatūras vēsture 3 sējumos. – R.: 
Zvaigzne ABC, 2001. – 3. sēj. – 32.-94. lpp. 
Mazliet par atskaĦas semantikas evolūciju Čaka dzejā// Aleksandra Čaka gadagrāmata. – Rīga: 
Pils, 2002. – 99.-118. lpp. 
Dažas epizodes Galvenās literatūras pārvaldes un Andreja Upīša attiecībās// Karogs. – 2002. – 
12. nr. – 184.-187. lpp. 
245 šėirkĜi// Latviešu rakstniecība biogrāfij ās. 2. pārstr., pap. izd. – R.: Zinātne, 2003 
Vilciens uz Austrumiem. Mazliet par neeiropeiskajām (Orienta) zīmēm latviešu literatūrā// 
Kentaurs, 32. 2003. 49.-56. lpp. 
A lett irodalomról// Magyar Napló.  [A Magyar Írószövetség lapja; tulk. Hegedüs Kristóf]. 2004. 
Január. – 21.-23. lpp. 



 165

Zeme bez centra jeb Dzīve uz robežas. Ieskats Andreja Upīša kara gadu stāstos// Andrejs Upīts. 
Paliekošais un zūdošais. R.: Pētergailis, 2004. 

Aleksandra Čaka dzejas atskaĦu vārdnīca, 1// Aleksandra Čaka gadagrāmata. R.: Pils, 
2004.133.-170. lpp.; Aleksandra Čaka dzejas atskaĦu vārdnīca, 2 [Nobeigums]. – Aleksandra 
Čaka gada grāmata. – R.: Pils, 2007. – 109.-143. lpp. 

Kas notiek ar Romu II pasaules kara laikā latviešu padomju dzejā?// Antiquitas Viva-2. Rīga: 
Zinātne, 2005. – 186.-195. lpp. 

Nosaukumu semantika latviešu padomju kara un pēckara dzejā// Meklējumi un atradumi. R.: 
Zinātne, 2005. – 94.-103. lpp. 

AtskaĦu funkcijas Ojāra Vācieša 50.-70. gadu dzejā// Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. Rakstu 
krājums. R.: Pils, 251.-258. lpp. 

Rainis pēckara latviešu padomju “varoĦu” hierarhijā// Meklējumi un atradumi. 2006. Sast. I. 
Daukste-Silasproăe. – R.: Zinātne, 2006. – 146.-156. lpp. 

Piezīmes par Vizmu Belševicu „pirmo lasītāju” hronikā. – DvīĦu zīmē: Vizmas Belševicas 
nozīme latviešu literatūrā un vēsturē. Konferences materiāli. R.: Karogs, 2007. 62.-66.lpp. 

 



 166

4. pielikums 

Studējošo aptaujas anketas paraugs un analīze 

 

1. Kurā Filoloăijas doktora studiju programmas nozarē un apakšnozarē Jūs studējat? 
Atbildes saĦemtas no visām nozarēm, t.i.Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas, visvairāk 
tieši no literatūrzinātnes nozarē studējošiem.   
Secinājums: anketēšanas darbs jāturpina, jo doktorandu atsaucība nav īpaši liela, kas iespējams 
saistīts ar doktorandu lielo noslodzi darbā. 
 
2. Jūsu pašreizējā nodarbošanās: 
* strādāju darbā, kas saistīts ar programmā iegūto izglītību 
* strādāju, bet citur 
*cits 
Visas saĦemtās atbildes apliecina, ka doktorandi strādā darbā, kas saistīts ar programmā iegūto 
izglītību (visbiežāk minētās darba vietas: LU lektori, LU zinātniskie asistenti, arī Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas un Rēzeknes augstskolas lektori, tulki, apgādu vadītāji vai apgādu 
redaktori, muzeju un arhīvu zinātniskie speciālisti, skolotāji, projektu koordinatori. 
Secinājums: doktorandi nav iestājušies doktorantūrā gadījuma pēc, bet gan viĦu izvēle ir  bijusi 
mērėtiecīga un profesionāla. Turklāt doktorandu izvirzītie mērėi izvēlētajā darba jomā ir Ĝoti 
nopietni un tālejoši. 
 
3. Kā Jūs vērt ējat doktorant ūras programmu kopumā: 
* Ĝoti labi 
* labi 
*apmierinoši 
* neapmierinoši 
Visas atbildes vienādas – vērtējums - *labi, nedaudzas - Ĝoti labi , kas šėiet Ĝoti pamatotas, jo, 
salīdzinot ar iepriekšējo periodu doktorandu iespējas klausīties lekciju kursus, stažēties ārzemēs, 
tehniskās iespējas u.c. nesalīdzināmi pieaugušas, taču iespēju augt un pilnveidoties ir vēl 
pietiekoši. 
 
4. Kas Jūs īpaši apmierināja studiju programm ā? 
Atbilžu varianti Ĝauj secināt, ka : 1) atzinīgi novērtēts programmas loăiskais izkārtojums, kas 
pieĜauj visas iespējas sekmīgi studēt programmā; 2) augstu novērtējumu guvuši profesoru 
docētie teorētiskie kursi, 3) pozitīvi vērtēta sadarbība ar promocijas darba  zinātniskajiem 
vadītājiem; 4) jauno pētnieku zinātniskās  konferences; 5) Ĝoti apmierināti doktorandi ir ar 
krājumu „Platforma 1,2,3”, jo tas dod iespēju  doktorandiem vienkopus parādīt savu zinātnisko 
veikumu. 
 
5. Kas jūs īpaši neapmierināja Studiju programm ā? 
Šajā jautājumā doktorandi bija uzrakstījuši lakonisku atbildi ”Nekas tāds nebija”. 
Tikai vēlējuma formā tikšanās ar kādu no doktorantūras padomes locekĜiem nolūkā iegūt īstu 
skaidrību par kredītpunktiem un prasībām.  
 
6. Kā Jūs apmierināja programmā iesaistīto docētāju teorētisko lekciju: 

a) zinātniskā kvalitāte 
b) metodiskā kvalitāte 
c) ieinteresētība kursā 
d) komunikācija ar doktorandiem 

Atbilžu analīze liecina, ka zinātniskā kvalitāte ir izcila/teicama/ laba/ augsta.  
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Metodiskā kvalitāte viennozīmīgi vērtēta – labi; savukārt ieienteresētība kursā – augsta un 
teicama. 
Jautājums par ieinteresētību kursā aptaujā esot lieks, jo visi docētāju ir Ĝoti ieinteresēti savos 
kursos un būtu dīvaini, ka kāds no profesoriem, kas nāk ar lekcijām pie doktorandiem, būtu 
lekcijās neieinteresēts. 
 
7. Kā Jūs vērt ējat studiju programm ā izvirzītās prasības? 
Atbilžu varianti dažādi: 1) nopietnas. Prasības apliecina, ka studijas doktorantūrā ir nopietns 
zinātnisks darbs, nevis hobijs; 2) Atbilstoši piešėiramajam zinātniskajam grādam- pietiekamas. 
 
8. Kā Jūs apmierina doktorantūras procesa nodrošinājums (telpas, pieeja internetam, 
literatūras iegāde) 
Atbildēs telpu jautājums un aprīkojums vērtēts kā apmierinošs vai labs.  
Šajā pozīcija var tikai piebilst, ka gadskārtējās doktorandu atskaitēs doktorantūras padomes 
locekĜi uzdod doktorandiem tieši šo jautājumu par pieeju zinātniskajai literatūrai un iespēju 
robežās visi padomes locekĜi iesaka teorētisko literatūru, kā arī rosina apgūt ārzemju arhīvu 
materiālus. Zinātniskās literatūras iegādei, kā arī ceĜa izdevumiem, lai studētu ārzemju 
bibliotēku, arhīvu materiālus, doktorandiem tiek piešėirti Ls 200 -  gadā. Turklāt  doktorandiem 
ir labas iespējas pretendēt gan uz K.Morberga stipendiju, gan virkni citu stipendiju, kuras 
iegūstot, doktorands var sekmēt savu profesionālo nodrošinājumu. 
 
9. Kā Jūs apmierināja Filoloăijas fakultātē esošās lasītavas: 
* fakult ātes lasītava 
*LUB bibliot ēkas filiāle Humanitāro zinātĦu lasītava 
Pamatos lasītavas apmierina, taču ir arī iebildes: tas, ka grāmatas nedod līdznešanai un arī tas, 
ka jaunajai Humanitāro zinātĦu lasītavai ir neracionāls iekārtojums - proti, jebkurš ienācējs 
traucē citus, iedams garām uz fondu turp un atpakaĜ. Diemžēl,  daudzās atbildēs doktorandi 
raksta, ka Filoloăijas un Moderno valodu fakultātes bibliotēku pakalpojumus neizmanto, bet gan 
izmanto LNB un citu bibliotēku (piem., MisiĦa bibliotēku, kur vienkopus pieejama visa uz 
Letonikas jomu attiecīgā literatūra) pakalpojumus. Daudzi izmanto literatūru, kuru meklē/ atrod 
internetā.  
 
10. Vai saĦēmāt pietiekamu informāciju par studiju organizāciju, aktualit ātēm universitātē 
un iespēju piedalīties dažādās konferencēs? 
Atbildes vienveidīgas- informācija ir pietiekoša/operatīva/ savlaicīga. 
Informācija doktorantiem tiek aizsūtīta pa e-pastu. ViĦi tiek uzaicināti katru dienu skatīt LU 
mājas lapu, kā arī informācijas ziĦojumu dēli Filoloăijas fakultātes 2. stāvā, taču tā lietojums ar 
laiku ir izsīcis, jo informācijas pārraidīšanai galvenokārt tiek izmantots internets un mobilais 
telefons. 
 
11. Vai Jūs uzskatāt, ka varējāt ietekmēt studiju procesu un tā pilnveidošanu? 
 Atbildes vienveidīgas – nav īsta priekšstata, ko vajadzēja pilnveidot. Drīzāk ieteikums pašiem 
doktorandiem aktivizēt sevi, piedaloties vieslekcijās, pasākumos utt. 
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5. pielikums 
 

 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos, LZP, LU  un 

citu institūciju finansētajos projektos 

 

Filoloăijas doktora studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls  darbojas 
virkn ē   starptautisku, kā arī  LZP, LU  un citu institūciju finansētajos projektos.  
Nozīmīgākā humanitārās zinātnes attīstībai ir  valsts pētījumu Letonika programma. 
Vairums LU humanit ārās jomas zinātnieku darbojas tieši šajā programmā, precīzāk tās 
apakšprogrammās „Identitātes un to loma mūsdienu kultūras, izziĦas un komunikācijas 
procesos„ un „ Kultūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un folklorā”.  
Projekta vad. prof. A.CimdiĦa.   Doktorantūras programmā pārstāvēto nozaru un 
apakšnozaru attīstībai nozīmīgākais ir tas, ka Letonikas programmā darbojas kā 
akadēmiskais personāls, tā arī doktorandi, kas Ĝauj pilnā apjomā ievērot paaudžu 
pēctecību un dažādu paaudžu zinātnieku iesaisti svarīgu Letonikas problēmu risināšanā un 
izpētē.  

Projektā iesaistīti:   prof. A.CimdiĦa,   prof. J.Kursīte-Pakule, M.Grudule, prof. L.Sproăe, 
prof. S.Radzobe,  asoc. prof. I.KalniĦa, asoc. prof. D.Lūse; doc./dr. art. L.Ulberte, asoc. 
prof. V.Muktup āvels, kā arī doktorandi.  

 

Savukārt  LU Literat ūras, folkloras un mākslas institūta  projekti Letonikas ietvaros ir :  
„Tradicionālā kultūra Latvijā: vēsturiskie un mūsdienu aspekti”(projekta vad. D.Bula) un 
„Latviešu rakstnieku daiĜrades, latviešu teātra un mūzikas kultūras izpēte (projekta vad. 
B.Kalnačs).  

  

2005. gada 24. – 25. oktobrī notika LETONIKAS  1. KONGRESS, 2007. gada 30. – 31. 
oktobr ī notika  LETONIKAS  2. KONGRESS. Kongress notika Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. 
Filoloăijas doktora studiju programmas  akadēmiskais personāls  vadīja sekcijas, kā arī lasīja 
referātus, kas veltīti aktuālām Letonikas problēmām.Īpaši būtiskas sekcijas Zentai MauriĦai110; 
Teātra māksla; Baltiskais- nebaltiskais, kurās referātus lasīja ne tikai  akadēmiskais personāls, 
bet arī ievērojams  skaits doktorandu.  

- LZP sadarbības projekts “Latvijas novadu attīstība: humanitārā un sociālā dimensija"(kopš  
2006),   projekta vad.  prof. J.Kursīte- Pakule  kura realizācijā iesaistīti  asoc. prof. 
V.Muktup āvels, doktorandi S.Laime,   A.Lielbārdis, D.Leimane u.c.  

- LZP sadarbības projekts “Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības 
stratēăijas globalizācijas kontekstā” (2002-2005),  projekta vadītāja prof. J.Kurs īte-Pakule  

Projektā iesaistīts:  asoc. prof. V.Muktupāvels ; 
- Valsts pētījuma programmas  „Letonika” apakšprojekta  „Latviešu  rakstnieku daiĜrades un 
literatūras žanru izpēte Baltijas reăiona kultūrvēstures kontekstā„ projekta  vad. prof. 
B.Kalnačs  (kopš 2005); 

- LZP pētnieciskās programmas  „Letonika” apakšprojekta  „Latviešu rakstnieku daiĜrades 
monogrāfiskā izpēte” (2001 – 2005), projekta  vadītājs prof. B.Kalnačs  
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Prof. J.Kursīte- Pakule :  
 
1) Starptautisks (Lietuvas, Krievijas, Igaunijas, Polijas, Latvijas) projekts „Baltija  kult ūru 
krustcelēs” (kopš 2001),  līdzdalība projektā;  
2) Starptautiskā  (Baltijas valstu, Polijas un Oslo Universitātes H.Ibsena centra) kopprojekta 
„H.Ibsena recepcija Baltijas valstīs un Polijā” (2004 - 2006),  līdzdalība projektā; 
3) Projekts (LZP) „Baltu mitoloăija” (kopš 2006) projekta vadītāja;  

4) LZP sadarbības projekts „Latvijas novadu attīstība. Sociālā un humanitārā 
dimensija” (kopš 2006), projekta vadītāja;   

5) Projekts (LU) ”Rietumbalti  un vi Ħu kaimiĦi kult ūru krustcelēs” (līdz 2006), projekta 
vadītāja; 

6) Projekts „Baltu izcelsme, tālākā diferenciācija un attīstība” (kopš 2007), projekta 
vadītāja; 

7) Starptautisks projekts „St.Petersburg and Baltic World” (2002 – 2003); līdzdalība 
projekt ā; 
8) starptautisks projekts (Macmillan izdevniecība)  „Encyclopedia  of Religions” (New 
York/London, kopš 2005),  līdzdalība projektā sadaĜā  Baltu un slāvu reliăijas. 

9) VKKF finansēts projekts „Reăionālais un tradicionālā kultūra”  (kopš 2007), projekta 
vadītāja. Projektā iesaistīti doktorandi.  

 

 
Prof. A.CimdiĦa  : 
 
Eiropas Komisijas finansētos  starptautiskos pētījumu  projektos : 
 
1) 5. Ietvara Programmas projektā „Enlargement, Gender and Governance: The Civic and 
Political Participation and  EU Candidate Countries”(2003 – 2006),  darbība projektā; 

2)  Pēra un Marijas Kirī Parīzes Universitātes koordinētais „EUA  Doctoral Programmes 
Project Structure  and Organization of Doctoral  Programmes” 

 (2004 – 2005) ,  darbība projektā;  

3) SOCRATES/ CULTURE  2000 – 2008. projekts „Creating Links and Innovative 
Overviews  to Enhance Historical Perspective  in European  Culture”. 2004. gada septembrī 
iznāca krājums „ CLIOHnet  Latvijas Nacionālā konference”, kurā  „Ievadu KLIO  tematiskajā 
tīklā„ rakstījusi prof. A.CimdiĦa un ievietotas divas  doktorandu publikācijas – E.Eglāja- 
Kristsone „Dzelzs priekškara  laikmeta un latviešu literatūrvēstures karstie punkti” un R.CepĜa „ 
Neohistorisma tendences jaunajā muzeoloăijā: Latvijas  pieredze”. 

4) 6. Ietvara  Programmas  Ekselences tīkla Humanitārajās un sociālajās  zinātnēs CLIOHRES . 
net.  Tematiskās grupas „Power  and Culture, including  Language, Arts and Achitecture” 
(2005 -2009),   projekta vadītāja; 

5) Projekts „Latviešu literat ūra un mūsdienu literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma 
diskurss „ (1999 – 2003), projekta vadītāja;  

6) Projekts „Sieviete mūsdienu latviešu rakstniecībā un humanitāraj ās studijās”  (2004 – 
2007),  projekta vadītāja; 

7) Projekts „Sieviete un zinātne Latvij ā: probl ēmas un risinājumi”  (2002), projekta 
vadītāja. 
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Prof. A.CimdiĦas projektos iesaistīta asoc. prof. D.Lūse un virkne doktorandu.  

 

Prof. S. Radzobe: 
 

1) Projekts  (LU) „Latviešu teātra kritika: procesi un personības „ (2007 – 2009), projekta  
vadītāja;  

Projektā iesaistīta :  doc./dr. art. L.Ulberte; 

2) Projekts (LZP un LKKF)  „ Latvijas teātris.  90. gadi. 1994-2004 „ (2001 -2004),  proj. vad. 
dr. art.  G.Zelti Ħa:  

Projektā iesaistīti : prof. Radzobe, prof. V.Hausmanis, kā arī teātra apakšnozares 
doktorandi;  

3) Projekts  (LKKF) „20. gadsimta  teātra režija pasaulē un Latvij ā”  (kopš 2000). proj. vad. 
un zinātniskā redaktore  prof. S.Radzobe.  2002.gada janvārī  iznāca apjomīgās (912 lpp.) 
grāmatas 1. sējums.  2. sējums  „Teātra režija Baltij ā” iznāca 2006. gadā (666 lpp.). Sējumos 
akadēmiskā personāla  un doktorandu sarakstītās nodaĜas. Projekta vadītajai prof. S.Radzobei 
2007. gadā par grāmatu „Teātra režija Baltij ā”  piešėirta Baltijas Asamblejas  balva.  

Projektā iesaistīti:  prof. V.Hausmanis, dr. art. G. ZeltiĦa; doc./dr. art.  L.Ulberte un teātra 
apakšnozares doktorandi. 

 

Prof. L.Sproăe: 

 

1) starptautiskais  projektā  „ Jews in Russian  and German literature”  
(Christian –Albrechts -  Universitāt zu Kiel  (2002 – 2007),  pētniece;  

2) Starptautisks projekts  „ St.Petersburg and Baltic World” (2002 – 2003),   līdzdarbība 
projekt ā;  

3) Starptautisks projekts „ Liriskie cikli sl āvu literatūrās „ ( 2002 – 2006),  
līdzdarbība projektā;  

4) starptautiskā projektā   „Krievu liter ārā apvienība Praha (1920 – 1930) „  (Čehijas Slāvu 
institūts , 2005 – 2006) , līdzdarbība projektā;  

5) Projekts (LZP) „Latviešu literat ūra un pasaules literatūras process: latviešu rakstnieki 
un krievu „Sudraba laikmets” (  2002 -2003),  līdzdarbība projektā; 

6) Projekts  (DU)  „  Baltijas un slāvu kultūras telpiskie modeĜi „ (2003 – 2005),  līdzdarbība 
projekt ā. 

 

prof. B.Kalnačs:  

 

1) Projekta (LZP) „ Latviešu literatūra Baltijas un Eiropas rakstniecības kontekstā”  (kopš 
2005),  projekta vadītājs;  

2) Projekta (LZP) „”Latviešu literat ūra pasaules literāro strāvojumu kontekstā” (2001 – 
2004), projekta vadītājs; 

3) Starptautiskā  (Baltijas valstu, Polijas un Oslo Universitātes H.Ibsena centra) kopprojekta 
„H.Ibsena recepcija Baltijas valstīs un Polijā” (2004 - 2006),  līdzdalība projektā. 
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Prof. V.Hausmanis:  

 

1) Starptautisks sadarbības projekts „ Latvijas kult ūrtelpa Eiropas kontekstā” ,  

 (2006 – 2009), projekta vadītājs;  

2)  Letonikas programmas apakšprojekta „Latviešu literat ūras vēstures pamatproblēmu 
izpēta”  (2006 – 2009), projekta vadītājs;  

Projektā iesaistīti:  prof. R.Briedis. 

3) Projekts  „Latviešu teātra un dr āmas attīstība trimdā”  (2005 – 2008) 

 projekta vadītājs. 

 

 Prof. M.Grudule:  

 

1) starptautiska projekta (ZiemeĜvalstu institūts, Norvēăijas Vēstniecība)  „Norv ēău 
dramatur ăija un tās interpretācija Baltijas valstīs”  ( 2001 – 2002),  projekta vadītāja; 

2) starptautiska projekta ( LU un Igaunijas Valodas institūts)   „Common Roots  of Latvian and 
Estonia Literary Language” (2004 – 2006),  dalība projektā;  

3) Projekts  „Baltijas literat ūru salīdzinoša izpēte”  /kopš 2005.) , dalība projektā;  

4) Projekts  „V ācu kultūra Latvij ā 19. gs. un 20. gs. mijā”  (2003 - 2004.),  dalība projektā;  

Projektā iesaistīti: prof. B.Kalna čs, prof. M.Grudule, dr. philol. J.Vērdi Ħa, dr. philol. 
Z.Gūtmane.  

Projekta rezultātts monogrāfisks pētījums „Vācu literatūra  un Latvija . 1890 – 1945.”,  
Zinātne, 2005.;  

5) Projekts  „Latviešu rakstnieku  daiĜrades monogrāfiska izpēte” (2001 – 2003)  

dalība projektā.  

 

 Prof. I.Rūmniece: 

 

1) Projekts (LU) „Literat ūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti” (kopš 2007),  projekta  
vadītāja;  

2) VVA atbalstīts projekts  „Transkripcijas vadl īniju  izveide nozīmīgākajām Āzijas un 
atsevišėām Eiropas valodām” (kopš 2006) , līdzdarbība projektā;   

3) projekts (LU)  Jurisdiskās fakultātes Tiesību  vēstures katedras  projekts „ Latvijas tiesību 
avoti. Teksti un komentāri” (1998 – 2006), līdzdarbība projektā;  

4) Latvijas Bībeles biedrības  projekts „Apokrifie teksti” (kopš 2002 ),  līdzdarbība projektā.  
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Prof. S.Ankrava:  

 

1) starptautisks projekts (Macmillan izdevniecība) „Encyclopedia  of Religions” (New 
York/London, kopš 2005), darba grupas vadītāja sadaĜai Baltu un slāvu reliăijas. 

2) starptautisks projekts Dienviddānijas Universitātē pie jaunas  enciklopēdijas par 
„Pirmskristiet ības reliăijas Eiropā”  (kopš 2007, noslēgts līgums ar Eqinox Publishing Ltd., 
London,UK. 

 

Prof. J.KastiĦš: 

 

1) Projekts ( LZP Daugavpils Universitātē) „Universālie un  lokālie  Latvijas un Eiropas 
kultūras modeĜi” (2006),  līdzdarbība projektā;  

2) Projekts (LU)  „ Pētījums par angĜu valodas lietojumu ekonomikas jomā „  (kopš 2008) ,  
projekta vadība;  

3) ERASMUS   sadarbības līguma ar SeviĜas universitāti  Spānijā  koordinators.  

 

Asoc. prof. I.KalniĦa: 

 

1)  Projekts  (LU) „Latviešu literat ūra un reliăija” ( kopš 2006),   projekta vadītāja; 

2)  Starptautiskā  (Baltijas valstu, Polijas un Oslo Universitātes H.Ibsena centra) kopprojekta 
„H.Ibsena recepcija Baltijas valstīs un Polijā” (2004 - 2006),  līdzdalība projektā. 

 

Asoc. prof. V.Paparinska: 

 

1) Projekts - Baltijas jūras reăiona valstu kopprojekts  “Ant īkā kultūrmantojuma recepcija 
Baltijas reăiona valstīs” (kopš 2001),  projekta  vadītāja ;  

Projektā  iesaistītas:   prof. I.Rūmniece, asoc. prof. I.KalniĦa ( dalībniece kopš 2003.gada) 

2) Projekta Eiropas klasisko valodu docētāju asociācijas EUROCLASSICA projekts 
“Klasisko studiju populariz ēšana” (kopš  1995),  projekta vadītāja;  

 Projektā iesaistīta: prof. I.Rūmniece.  

3) Projekta  „  Histoloăijas atlants” (2004) ,  dalība projektā.  

 

Dr. art. G.Zelti Ħa:  

 

1) Projekts (LZP un LKKF)  „Latvijas teātris.  90. gadi. 2001 -2004 „ (2001 -2004),  projekta 
vadītāja;  

Projektā iesaistītas: prof. Radzobe, prof. V.Hausmanis, kā arī doktorandi; 

 2007. gadā  projekta rezultāts -  kolektīvā monogrāfija „Latvijas te ātris. 20. gs. 90. gadi un 
gadsimtu mija”.  
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2) Projekts „Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām” (kopš 2005) projekta  
vadītāja;  

3) Projekts  (Oslo Universitātes) „Postmodernisms teātr ī un drāmā” (2003-2004), līdzdalība 
projekt ā. 

 

Dr. philol.  D. Bula:  

 

1) Starptautisks projekts  „Slēgtā piekraste” (2005 – 2007),   līdzdalība projektā;  

2)  projekts (LZP) „Folklora un mūsdienu kultūra”  (kopš 2005), projekta  vadītāja. 

 

 Prof. R.Briedis: 

 

- projekts ( LKA)„  Latviešu  kultūras sinoptiskās tabulas” ,  projekta  vadītājs. 
Projektā iesaistīti: doc./ dr. art. L.Ulberte. 

 

Dr. art. L.Ulberte:  

 

- Projekts (LU,  LFMI un VKKF)  „Latviešu literat ūra 2000 -2006”, projekta vadītāja  
dr.philol L.Silova,   doc./dr. art. L.Ulberte – līdzdarbība projektā. 

 

Dr. philol. E.OšiĦš: 

 

1) ESF AK projekta  (LU)  „DabaszinātĦu un tehnoloăiju ietilp īgo nozaru studējošo 
svešvalodu prasmju pilnveide”,  līdzdalība projektā; 

2) LU zinātniskās infrastruktūras  attīstības projekts  „Moderno valodu fakultātes starptautiskās 
zinātniskās sadarbības veicināšana”  (kopš 2007),  projekta vadītājs. 
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6.  pielikums 
 

Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas 

 
Profesore J.Kursīte-Pakule 
 

• Dzejas vārdnīca. R., 2002 
• Latgale: valoda, literatūra, folklora. Rēzekne, 2003 (kopā ar A.Stafecku) 
• Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca. R., 2007 
• Metre in Andrejs Pumpur’s epic Lāčplēsis// Andrejs Pumpurs. Bearslayer. The Latvian 

Legend. R., 2007, p. 333 – 337 
• Kultūrainava kā daĜa no ‘savs – svešs’ binārās sistēmas// Vara un kultūra. R., 2007, 103. 

– 111.lpp. 
• Pētījumi Letonikā// Virzītājspēks. Rakstu krājums par augstāko izglītību Latvijā. R., 

2007, 275. – 283.lpp. 
• Kursenieku mitoloăijas relikti// Kursenieki mainīgajā pasaulē. R., 2007, 25. – 33.lpp. 
• Dzīvesstāsti: mutvārdu vēstures un folkloras saskares// Latvijas mutvārdu vēsture. 

Spogulis. Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība. R., 2007, 171. – 177.lpp. 
• Ūdens latviešu folklorā (ūdens, sniegs, ledus, lietus un migla)// Sarunas ar sniegu un ledu. 

Novērošana/iztēle mākslā un zinātnē. R., 2007, 73. – 74.lpp. 
• Liniji kuljturnogo soprikosnovenija: Latvija i Belarusj// Belarusj i Latvija. Minsk, 2006, 

s. 153 – 161 
• Voprosy kuljturnogo nasledija latyshej Kurshskoj kosy// Mažios Lietuvos kultūros 

paveldas. Vilnius, 2006, s. 108 – 116 
• Pjotr Pervyj v latyshskom foljklore// Fridrihovskije chtenija. Riga, 2007, s.69 – 75 
• Echoes of the Eastern European Resistance in Latvia// A return to Europe. Riga, 2006, p. 

73 – 78 
• Latvija v Sibiri: prigranichnyj aspekt// Baltijskije perekrjostki. Etnos, konfesija, mif, 

tekst. Sankt-Peterburg, 2005, s. 91 – 99  
• Kursenieku identitātes jautājums// Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziĦa, 

komunikācija. R., 2006, 23. – 35.lpp. 
• Changing Borderland Identity: the Curonian Spit and Curonian Problems// Humanities 

and Social Sciences Latvia, 2006, No. 3 (49), p. 68 – 84 
• Baltic (Prussian) Cultural Relics in Present-Day Poland// Humanities and Social Sciences 

Latvia, 2006, No. 3 (49), p.96 – 106 
• Pasieno identitetas// Krantai, Vilnius, 2006, Nr.4, 16. – 20.lpp. 
• Baltic sanctuaries. - Encyclopedia of Religion. Ed. Lindsay Jones, Macmillan, Thomson 

and Gale, 2005, vol.2, 773. – 776 
• Baltic religion: History of Study. - Encyclopedia of Religion. Ed. Lindsay Jones, 

Macmillan, Thomson and Gale, 2005, vol.2, 767 – 773 
• Māra. - Encyclopedia of Religion. Ed. Lindsay Jones, Macmillan, Thomson and Gale, 

2005, vol.8, 5690 – 5694 
• Twins: Baltic twins. - Encyclopedia of Religion. Ed. Lindsay Jones, Macmillan, 

Thomson and Gale, 2005, vol.14, 9419 – 9421 
• Nomales identitāte un centra identitāte. – krāj. Nomales identitātei. R., 2005, 17. – 22 
• Globalizācijas aktualizētais reăionālās kultūrindentitātes pētījumu lauks// LZA Vēstis, 

2005, Nr.5, 5. – 8.    
• Rīga latviešu folklorā un dzejā// Jaunā Gaita, 2001, Nr.225 (2), 18. – 20.lpp. 
• RaiĦa “Imants” šodien// Rainis radošo meklējumu spogulī. R., 2001, 84. – 92.lpp. 
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• Tukšie – pilnie laiki folklorā un literatūrā gadsimteĦu mijās// Acta Baltica, 2001, Kaunas, 
2001, 152. – 159.lpp. 

• Telpas uztveres viendabība/neviendabība// krāj. Eiropas dialogi. R., 2001, 42. – 46.lpp. 
• Regions of Latvia and Sacredness of Landscape// Humanities and Social Sciences Latvia, 

2001, Nr.4, p.29 – 39  
• Riga i Pjotr I v latyšskom foĜklore// Balto-slavjanskije issledovanija, Moskva, 2002, t.15, 

s.94 – 101 
• Gēte un Rainis: dažas paralēles// Gēte un Baltija. R., 2002, 216. – 223.lpp. 
• Matj Lemminkeinena i sledy kuĜta materej v baltijskom i finno-ugorskom foĜklore// 

Tautosakos tarbai, vol.XVII, Vilnius, 2002, 65 – 70.lpp. 
 
 
Profesore A.CimdiĦa 
 
Monogrāfijas   
(latviešu valodā) 
CimdiĦa A. Dzīve tekstā.- Rīga, Atēna, 2006.- 215 lpp. 
CimdiĦa A.Brīvības vārdā: Biogrāfiska apcere par Vairu Vīėi-Freibergu.- Rīga:  
                 Jumava, 2001, 243 lpp. 
CimdiĦa A.Teksts un klātbūtne .- Rīga: Jumava, 2000, 344 lpp.(svešvalodā) 
CimdiĦa A.En Nombre de la Libertad. Biografia de Vaira Vīėe-Freiberga, Presidenta de 

Letonina. – Jumava, 2006. [speciāli spāĦu izdevumam sarakstīta nodaĜa „Mūžīgie 
donkihoti” par Latvijas un Spānijas kultūras sakariem. 

CimdiĦa A. In the Name of Freedom. The President Vaira Vike –Freiberga.- 
                    Rīga, Jumava, 2003 (  angĜu valodā) 
CimdiĦa A. Prezident Latvii Vaira Vike-Freiberga.- Rīga: Jumava, 2002,  243 
                    str.(krievu valodā) 
 
Sastādīti / rediăēti izdevumi ar sastādītājas Ievadu:  
latviešu valodā 
Jaunākā latviešu literatūra: žanru pārskati, teorija, kritika. A.Upīša konferences    materiāli[sast. 

un galvenā redaktore A.CimdiĦa].-LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 98 lpp.  
Latvijas un latviešu identitātes: kultūra izziĦa, komunikācija.- Letonikas 1.kongresa  
           materiāli ( galvenā redaktore un līdzautore A.CimdiĦa).- LZA, 2006, 150 lpp. 
CLIOHnet Latvijas Nacionālā konference[A.CimdiĦas Ievadraksts].Rīga,LU,2004.-107. lpp  
Zentai MauriĦai- 100. Eiropa Latvija-kultūru dialogs.-Rīga, Nordic, 1998, 375. lpp. 
Feminisms un literatūra.- Rīga, Zinātne, 1997, 158 lpp.  
Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Sērija Literatūrzinātne, 

Folkloristika, Māksla .Literature, Folklore, Arts - 2004, nr.666; 2005, nr.681; 2006, 
nr.705  Sērijas galvenā redaktore A.CimdiĦa 

Almanahs “Feministica Lettica”, 2-3 Rīga, 2001-2003 
Enciklopēdija. 100 Latvijas sievietes: kultūra un politika.Sast.un galvenā redaktore A.CimdiĦa.- 

LU Akadēmiskais apgāds (sagatavošanā)  
svešvalodā 
Andrejs Pumpurs. Bearslayer. The Latvian Legend.- Eds. A.Cropley, A.Cimdina: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2007, 366 p. [Akadēmiskais izdevums ar ievadu un zinātniskiem 
komentāriem]  

Power and Culture: Identitity, Ideology and Representation Dissent.- Ed.and introduced by 
A.Cimdina, J.Osmond: Edizioni Plus, Universita di Pisa,  p. 

Power and Culture: Hegemony, Interaction, Dissent[ Ed. And Introd. By A.Cimdina and 
J.Osmond]- Edizioni Plus, Universita di Pisa, 2006.- 177 p. 
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Religion and Political Change in Europe: Past and Present [Ed. and Introd. by A.Cimdina]- 
Edizioni PLUS, Universita di Pisa, 2003.- 304 p.  

Feminism and Latvian Literature.- Riga, LSPIC,1998, 183 lpp. 
 
Raksti starptautiski recenzētos izdevumos: 
latviešu valodā 
CimdiĦa A. Identitāšu krustpunkti Paula Bankovska romānā “Eiroremonts”// Latvijas un latviešu 

identitātes: kultūra, izziĦa, komunikācija. –Rīga, Latvijas ZinātĦu akadēmija, 2006, 72.- 
82.lpp. 

CimdiĦa A. Jānis Akuraters// Ideju vēsture Latvijā, I.- RaKa, 2005.- 357.-371 
CimdiĦa A.  Doktora studiju attīstības perspektīvas Latvijas Universitātē//Latvijas Universitates 

Raksti. Acta Universitatis Latviensis, Jubilejas  LU,85 izdevums, 2004, 172.-179.lpp 
CimdiĦa A. Ojārs Vācietis kā Latviešu padomju dzejas interteksts// Universitates Raksti. Acta 

Universitatis Latviensis nr. 666,2004,172.-179.lpp. 
CimdiĦa A., Gertnere D. Sieviete mūsdienu Latvijas zinātnē: Vai un kur ir problēma?- 
                     Feministica Lettica 2003, 42.- 50. lpp. 
CimdiĦa A.Dzimumu līdztiesība.- Eiropas dialogi, 2.- Eiropas Komisijas  
                  delegācija Latvijā, 2002, 27.-29.lpp. 
CimdiĦa A. Pētījumu centri studiju procesā : Feministica Lettica pieredze un 
                   perspektīvas.- LU Zinātniskie Raksti, Nr. 622, 13.-19.lpp. 
CimdiĦa A. Gēte un Rainis Zentas MauriĦas ceĜā uz pasaules literatūru//Gēte un  
                    Baltija.- Rīga, Nordik, 2002, 223.-232.lpp 
CimdiĦa A. Zentas MauriĦas literārais mantojums // Latvijas ZinātĦu Akadēmijas  
                   Vēstis.- 1998, 52.sēj., Nr. 1 / 2 , 97.- 104.lpp.  
CimdiĦa A. Feminisms un literatūra // Feminisms un literatūra.- Rīga, Zinātne, 
                  1997, 5.- 20.lpp. 
CimdiĦa A. BrāĜi Kaudzītes. Rūdolfs Blaumanis // Ideju vēsture Latvijā.- Rīga, 
                  Zvaigzne ABC, 1995, 528.-543.lpp. 
svešvalodā 
CimdiĦa A. Intertekst poezii Ojara Vacietisa// Baltiskije perekrestki:etnoc, konfesija, mif, tekst.- 

Sankt-Peterburg, Hayka, 2005,   434-446 
CimdiĦa A. Religion, Culture and Politics// CLIOHnet Latvijas Nacionālā konference.- Rīga, 

LU, 2004, 80.-88.lpp 
CimdiĦa A. The Post-Soviet Body of Latvian Literature:Gender and genre.-  
                     Edizioni Plus. Universitata di Pisa, 2001, 131.- 141. 
CimdiĦa A.  Feminine Mode in Modern Latvian Literature: Socio-Historical 
                   Flashback//Selbstentwurf   und Geslechtch.Konigshausen & Neuman.  
                    Ernst-Moritz-Arndt Universitat Greifswald,2001,93.- 102.lpp. 
CimdiĦa A. Latvian Postmodern Poetry: Signs of Time // Interlitteraria-4, 1999.- 
                   Tartu University Press , p. 215- 224 
CimdiĦa A. Lati postmodernistic luule: aja margid // Keel ja Kirjandus, 1999, 8.- 
                  Tallinn, 542.- 545. lpp. 
CimdiĦa A. Feminism and Literature // Feminism and Latvian Literature.- Riga, 
                  LSPIC, 1998, 10.- 26.lpp. 
CimdiĦa A. Zenta MauriĦa. Lettland, Deutschland- ein Dialog der Kulturen // 
                   Zentai MauriĦai- 100. Eiropa,Latvija-kultūru dialogs.- Rīga, Nordik, 
                   1998, 319.- 328.lpp. 
CimdiĦa A., Nollendorfs V., Vecgrāvis V., Knoll M. Literatur Lettlands //  
                   Handbuch  Balticum Heute. Nordeuropaische Studien 14.- Berlin 
                  Verlag, 1998, 389.-405.lpp. 
CimdiĦa A. Feminine Mode in Modern Latvian prose // Feminizmas ir literatura.- 
                   Vilniaus Universiteto.- 1996, 107.- 112.lpp. 
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CimdiĦa A. Den letiska historiska romanen.- Baltisk Revy (Stockholm)- Nr. 8/9, 
                  (1996), 40.- 44.lpp. 
CimdiĦa A. Den letiska literaturen efter 1945: modernism och postmodernism-  
                  Baltisk Revy (Stockholm)- Nr. 6/7 (1996), 47.-53.lpp. 
 
Profesore S.Radzobe 
 
I.  Projekta vadītāja, zinātniskā redaktore, autore kolektīvās monogrāfij ās: 
1. 20.gadsimta teātra režija pasaulē un Latvij ā. – R., 2002, 909 lpp. 
Autore nodaĜām: 
a) Režija priekšrežijas laikmetā. –  8.-51. lpp. 
b) Krievijas režija. Galvenās tendences (1900-1945). –  228.- 313. lpp. 
c) Makss Reinhards. – 504.-553. lpp. 
2. Postmodernisms drāmā un teātr ī. – R., 2004, 228 lpp. 
Autore rakstam „Modernisms un postmodernisms Latvijas režijā”. - 147. – 158.lpp. 
3. Teātra režija Baltij ā. – R., 2006, 666 lpp. 
Autore nodaĜām: 
a) OĜăerta Krodera režija. – 301. – 330.lpp. 
b) Eimunta Nekrošus režija. – 557.-623.lpp. 
 
II. Autore nodaĜām un rakstiem kolektīvās monogrāfij ās un zinātnisku rakstu krājumos: 
1. Latvijas teātris. 20.gs. 90.gadi un gadsimtu mija. – R., 2007, 773 lpp. 
a) Dailes teātris. – 101. – 210.lpp. 
b) Daugavpils teātris. – 501. – 569.lpp. 
2. Bulgakovskij sbornjik. V. – Tallinn, 2008, c. 331. 
Pjesi Bulgakova na teatraljnoi scenje Latviji. – s. 221. – 230. (krievu val.) 
3. Informācijas vide Latvijā: 21.gadsimta sākums. – R., 2006, 413 lpp. 
Postmodernisms latviešu teātrī. – 280. – 297.lpp. 
4. HellēĦu dimensija Eiropai. – R., 2003, 235 lpp. 
Marinas Cvetajevas „Fēdra” kā grieėu mīta interpretācija Sudraba laikmeta ideju kontekstā. – 
184. – 195.lpp. 
5. Gēte un Baltija. – R., 2002, 334 lpp. 
BB jeb Fausts. Deus ex machina kā postcolonial body. – 284.-293.lpp. 
6. Interlitteraria, vol. I, II. - Tallinn, 2002, p.  454. 
Travestied Myths of European Culture in the Production of J.J.Jillinger. – Vol. II, p. 320.-
327.lpp. 
7. Paliekošais un zūdošais Andreja Upīša darbos. – R., 2004, 130 lpp. 
Sociālistiskā reālisma kanons un Andrejs Upīts. Daži aspekti. – 82. – 95.lpp. 
8. Antiquitas viva, nr. 2. – R., 2005, 302 lpp. 
Mihaila Kuzmina luga „Nērona nāve” Sudraba laikmeta ideju gaismā. -204.-213.lpp. 
9. Meklējumi un atradumi. 2007. – R., 2007, 190 lpp. 
Mihails Bulgakovs un Mihails Bulgakovs. – 35.-47.lpp. 
10. Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. – R., 2005, 309 lpp. 
Mihails Bulgakovs un Ojārs Vācietis: „Meistars un Margarita”. – 299. – 306.lpp. 
11. 100 gadi kopā ar Vili L āci. – R., 2005 
 Vilis Lācis un sociālistiskā reālisma kanons. Daži aspekti. – 98. – 109.lpp. 
12. Aleksandra Čaka gadagrāmata. – R., 2002 
Čaks futūrisma, ekspresionisma, imažinisma spogulī. – 32. – 39.lpp.  
13. Bulgakovs M. Liktenīgās olas. – R., 2005 
„Ak, māmiĦ, ko nu iesākšu, bez olām palicis?” – 109.-131.lpp. 
14. Ābele I. Lugas. – R., 2003 
Ingas Ābeles zemdegas jeb mūsu impotentais Apollons. – 5.-15.lpp. 
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III. Zin ātniskas publikācijas žurnālos: 
1) Mistērija un 20.gadsimta teātris. – Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis, 2002, nr. 1, 43.-
55.lpp. 
2) Rūdolfs Blaumanis un jaunā drāma. Daži aspekti. – Letonica. – 2002, nr. 8, 7.-31.lpp. 
3) Greizo žestu karnevāls jeb kāda diskusija par teātri 20.gs. 60.gados. – Teātra Vēstnesis, 2007, 
nr. 3, 254.-268.lpp. 
4) Mihails Bulgakovs un Vsevolods Meierholds. – Māksla Plus, 2003, nr. 2, 30.-37.lpp. 
5) Mihails Bulgakovs un Josifs StaĜins. – Māksla Plus, 2004, nr. 1, 80.-84.lpp., nr. 2., 86.-90.lpp. 
6) Franka Kastorfa krievu nedēĜa Berlīnē. – Teātra Vēstnesis, 2006, nr. 2, 144.-149.lpp. 
7) Spēles apoloăija. – Teātra Vēstnesis, 2005/2006, 4.-1, 47.-56.lpp. 
8) Latvijas teātra ceĜš uz postpostmodernismu. – Teātra Vēstnesis, 2006, nr. 1, 151.-157.lpp. 
9) „Asinssarkanā sala” – Teātra Vēstnesis, 2005, nr. 1, 195.-201, nr. 2, 198.-2006.lpp. 
10) Stāsts par stāstu. – Māksla Plus, 2004, nr. 6, 68.-71.lpp., 2005, nr. 1, 65.-70.lpp. 
Citas publikācijas: 
raksti par teātra izrādēm  laikrakstos “‘Diena”, "Neatkarīgā Rīta Avīze" un "Kultūras Forums"; 
žurnālos  "Māksla Plus", "Teātra Vēstnesis" un "Karogs".  
 
Profesore L. Sproăe 
 
Monogrāfija:  (ar līdzautori V.Vāveri, LZA) Latviešu modernisma aizsākumi un krievu 
literatūras „Sudraba laikmets”. Rīga: „Zinātne”, 2002. – 285 lpp. 
 
Recenzējamā izdevumā: 
2. (ar līdzautori V.Vāveri, LZA)  Роман Аустры Озолини-Краузе о русской эмиграции // 
Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Вильнюс: «Žvaigždžiu miestas”, 2002. 
T.7.C.200-211. 
3. «Мелкий бес» Федора Сологуба: Айса и Ананке // Sine arte, nihil: Новейшие 
исследования русской литературы. Белград-Москва: «Пятая страна», 2002. Вып. I.  С.302-
312. 
4. «Башня» Вячеслава Иванова и ее лифляндские гости // Институт славистики Венского 
университета: Вячеслав Иванов и его время. Wien: Lang, 2002. C.395-404.  
5. «Закон игры» в «Мелком бесе» Федора Сологуба // Филологические  чтения. 
Даугавпилс: DU „Saule”.   2002. C.47-58. 
6.(ar līdzautori V.Vāveri)  А.  Ремизов в Латвии: русский писатель в жизни и творчестве 
Виктора Эглитиса //  Aleksej Remizov: Studi e materiali inediti. Universita degli studi di 
Salerno. Dipartimento di studi linguistici e letterari. Pietroburgo-Salerno, 2003. C.149-162. 
7.Латвийские топосы в рижский период творчества (1923-1940) Юрия Гончаренко-Галича 
// Činnova krājums. Daugavpils: DU „Saule”, 2003. – 95-102 lpp. 
8. Фольклорист И.Д. Фридрих // Русский фольклор в Латвии: частушки. Рига : ЛОРК, 
2004. С. 5-14. 
9.(ar līdzautori T. Civjanu,  ZA, Maskava)  Переход через границу и  amor fati: 
мифологическое и реальное // Балтийские перекрестки: Этнос. Конфессия. Миф. Текст. С-
Петербург: «Наука», 2005. С.407-426. 
10. Valerij Brjusov. Chefs d’oeuvre // Die fruhe Moderne (Ende 19./Anfang 20.Jh). Der 
Russische Gedichtzyklus. Ein Handbuch. Universitatsverlag: Winter, Heidelberg, 2006. – 193-
197. 
11.Valerij Brjusov. Tertia Vigilia // Die fruhe Moderne (Ende 19./Anfang 20.Jh). Der Russische 
Gedichtzyklus. Ein Handbuch. Universitatsverlag: Winter, Heidelberg, 2006. – 197-202. 
12.Fedor Sologub. Zmij // Die fruhe Moderne (Ende 19./Anfang 20.Jh). Der Russische 
Gedichtzyklus. Ein Handbuch. Universitatsverlag: Winter, Heidelberg, 2006. – 224-229. 
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13.Andrej Belyj. Zoloto v lazuri // Die fruhe Moderne (Ende 19./Anfang 20.Jh). Der Russische 
Gedichtzyklus. Ein Handbuch. Universitatsverlag: Winter, Heidelberg, 2006. – 230-233. 
14.Aleksandr Blok. O čem poet veter // Die fruhe Moderne (Ende 19./Anfang 20.Jh). Der 
Russische Gedichtzyklus. Ein Handbuch. Universitatsverlag: Winter, Heidelberg, 2006. – 293-
299. 
15.Portreta verbalizācija krievu simbolismā un akmeismā // Latvijas universitātes raksti: 
Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. R.: LU, 2006. 705. sejums. – 53-60. 
16.Вокруг «Лисицы» Сергея Есенина // In memoriam: Э.Б. Мекш. 
Daugavpils: Akademiskais apgāds „Saule”. 2007. – 183-189 lpp. 
17.Ревель (Таллин) / Рига: Рефлексии русских литераторов Латвии (1920-1930-е гг.) // 
«Таллинский текст» в русской литературе. Балтийский архив: Русская культура в 
Прибалтике. Таллин: TLU kirjastus, 2006. T.XI. C.206-217. 
18.Ю.И.Абызов и Фридриховский семинар // Fridriha lasījumi. R.: LU, 2007. – 4-6 lpp. 
19.О русском фольклоре в Латвии 1920-1940-х гг.: И.Фридрих, Л.Зуров, Н.Бережанский, 
В.Синайский, И.Заволоко // Fridriha lasījumi. R.: LU, 2007. – 54-68 lpp. 
20. Сергей Маркович Нюренберг в рижской прессе 1920-1930-х годов // Булгаковский 
сборник: Материалы по истории русской литературы ХХ века. Таллин:2008. С.289-299. 
 
Citā zinātniskā izdevumā:  
21.О календаре памятных дат в русской прессе Лифляндии и Латвии // Даугава. Р.: ООО 
Даугава, 2007. № 1. С.87-96. 
 
 
Asoc. profesore I.KalniĦa 
 
Mācību materiāli: 

     - E-kurss “Ievads latviešu folklorā”. R., Latvijas Universitāte, 2005. 
 
I. Recenzējamās un zinātniskās publikācijas 
1. Rūdolfs Blaumanis par gadsimta mijas parādībām sabiedrībā un kultūrā.//Materiāli par kultūru 
mūsdienu Latvijas kontekstā.R., Zinātne,2001, 182.-190.lpp. 
2. Изменила ли нацистская оккупация парадигму латышской литературы\\ Žmogus kalbos 
erdveje. Moksliniu straipsniu rinkinus.Kaunas 2001, 127.-131.lpp. 
3. Zu den historiographischen un literarischen Quellen von Garlieb Merkels Wannem Ymanta // 
Triangulum. Germanistisches Jahrbuch fur Estland, Lettland un Litauen. Achte Folge. Riga, 
2001, S.44.- 55. 
4. Rūdolfs Blaumanis atmiĦās – objektivitāte vai subjektivitāte.// Cilvēks. Dzīve. Stāstījums.R., 
Latvijas Antropologu biedrība, 2002, 75.-81.lpp. 
5. Latviešu dramaturăija 2001.gadā. // Jaunākā latviešu literatūra 2001. gadā. R., Pētergailis, 
2002, 40.-48.lpp. 
6. Gunārs Priede un padomju laiks latviešu dramaturăijā. // Karogs, 2003, 3.nr., 92.- 96.lpp. 
7.  Rūdolfa BlaumaĦa vēstules kā laikmeta un rakstnieka noskaĦojuma atspoguĜotājas // Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums.8. Liepāja, 2003, 67. – 80.lpp. 
 8. Wo sind die Volker in lettischen sowjetischen Dramaturgie (60 – 70 Jahre des 20 
Jahrhunderts ) geblieben?// The Baltic Wordl as Multikultural Space.5. Baltic studies in Europe. 
5-7 June 2003. University of Turku .Finland, S.58. 
9. Der Held in der lettischen Literatur wahrend der Nationalsozialistiche Bestazung // The Baltic 
Countries under Occupation. Soviet and Nazi Rule 1939 –1991. Editor Anu Mai Koll,  Acta 
Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia. Stockholm 2003, 141. – 150.  
10. Vēstule – literatūras vēstures pētniecības objekts // Letonika, 2004, 10.nr., 111.-121.lpp. 
11. Pozitīvisms JāĦa Akurātera tautas lugās. // Jānis Akurāters un skrejošais laiks. Rakstu 
krājums. R., Pils, 2004, 123. –133.lpp. 



 180

12. Radoša personība MārtiĦa Zīverta dramaturăija // Meklējumi un atradumi 2004. Rakstu 
krājums. R.: Zinātne, 2004, 229. – 235.lpp. 
13. Daži aspekti RaiĦa traăēdijā “M īla stiprāka par nāvi” un Andreja Upīša traăēdijā “Žanna 
d’Ark” // Aspazija un Rainis šodienas skatījumā. Literatūrzinātnisku rakstu krājums. R.: Zinātne, 
2004, 89.- 97.lpp. 
14. RaiĦa bērnu dzeja padomju laika publicējumos // Aspazija un Rainis šodienas skatījumā. 
Literatūrzinātnisku rakstu krājums. R.: Zinātne, 2004, 168.- 178.lpp. 
15. Potifera tēls RaiĦa traăēdijā “Jāzeps un viĦa brāĜi” // RaiĦa traăēdija “Jāzeps un viĦa brāĜi” 
laikmetu un viedokĜu krustpunktos. Rakstu krājums. R.: Pils, 2004, 88.- 97.lpp. 
16. Kultūras reminiscences jaunākajā latviešu dramaturăijā // Postmodernisms drāmā un 
teātrī./Sast.un zin. red. S.Radzobe. R., Jumava, 2004, 69.- 78.lpp. 
17. Daži nacisma konturējumi Aleksandra Čaka dzejā. // Aleksandra Čaka Gadagrāmata 2004. 
/Sast. A.Konsta. R., Pils, 2004, 70.- 81.lpp. 
18. Vai Andreja Upīša lugas ir etnoloăijas avots? // Paliekošais un zūdošais Andreja Upīša 
darbos. /Sast. I.KalniĦa, R., Pētergailis, 2004, 63.- 71.lpp. 
19. Dažas paralēles HermaĦa ZūdermaĦa un R.BlaumaĦa daiĜradē // Latvijas Universitātes 
Raksti. 666.sējums. R., LU, 2004, 188.-193.lpp.  
20. Tie paši oši” vai ieskats zemes tēmā jaunākajā drāmā. // Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē. Rakstu krājums. 10. / Sast. Edgars Lāms. Liepāja: LiePA, 2005, 231.- 236.lpp. 
21.  Anna Brigadere un folklora // Letonika, 2005, 13.nr., 186.-197.lpp. 
22. Revolution von 1905 als Gestalt und Erfahrung in Werken von Anna Brigadere// The Baltic 
Way in Europe. Revolution and Evolution. 6th. Conference on Baltic Studies in Europe. 
Vidzemes University College. Valmiera, Latvia June 17-19, 2005, 46./47. 
23. Sievietes latviskā identitāte: konstrukcija un dekonstrukcija (A. Brigaderes un L. 
Muktupāvelas piemērs) // Letonika. Pirmais kongress: Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, 
izziĦa, komunikācija./ Rīga: LZA, 2006, 83.- 92.lpp. 
24. Henrika Ibsena tradīcijas jaunākajā latviešu drāmā // Meklējumi un atradumi 2006./ Sast. 
I.Daukste-Silasproăe. R.: Zinātne, 2006, 192.lpp. – 198.lpp. 
25. Annas Brigaderes publicistika// Kultūras krustpunkti. 2.laidiens. R.: “Mantojums”, 2006, 
112.- 122.lpp. 
26. Ebreju tēli A. Brigaderes daiĜradē // Ebreju teksts Eiropas kultūrā / Komparitīvistikas 
institūta almanahs. 4.sējums. /Latviešu-ebreju-krievu kultūru dialogs. Daugavpils, DU ak.apg. 
“Saule”, 2006, 181.- 188.lpp. 
27. Sociālistiskā reālisma kanons latgaliešu literatūras krājumā “Uz porzvola”// Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē. 12. Liepāja, LiePa, 2007, 40.-48.lpp. 
28. Jaunākā latviešu bērnu literatūra. // Jaunākā latviešu literatūra. Žanru pārskats, teorija un 
kritika. LU, LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 54.- 62.lpp. 
29. Henrik Ibsen’s Traditions in Latvian Drama// Ibsen Reception in Poland and the Baltic 
Countries. Acta Ibseniana IV 2006, / Ed. Kn. Brynhiidsvoll, L. Sokol, B.Kalnačs. Centre for 
Ibsens Studies, University of Oslo, 2006, 113. – 130.  
30. Anna Brigadere und Manfred Kyber: Begegnung, Briefwechsel, Ubersetzungen// Die 
Baltische Region zwischen Deutschland und Russland. 7.Konferenz fur Baltische Studien. 
Nordost-Institut, Luneburg, Germany June, 2007, 60./61. 
31. Latviešu padomju folkloras konstrukcija. // Kultūra un vara. R.: LU Akad.apgāds, 2007, 30.-
40.lpp. 

 
II. Populārzinātniskās publikācijas 
1. Vilinātājs trollis Ibsens.45.// Letonica, 2000./ 2001., 196.- 199.lpp. 
2. Kas ir “Mēmais precinieks”? / Pēcvārds. // Rūdolfs Blaumanis. Mēmais     preciniks. Dzeja un 
proza. Rīga: Jumava, 2003, 213.- 223.lpp. 
3.  Cilvēks grib dzīvot -  monogrāfija par MārtiĦu Zīvertu.// Letonika, 2004,  146.lpp.-150.lpp. 
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4.   Baltijas pētnieku tikšanās Turku. // Letonika, 2004, 10.nr. 168. -170.lpp. 
5. Būtu galīgi stulbi ko runāt// Kultūras Forums, 2005, 16.- 23.dec., 4.lpp. 
6. Latviešu drāma kā latviešu identitātes zīme // Letonika, 2005, 123.- 127.lpp. 
7. HellēĦu pasaule un mēs // Kultūras Forums, 2005, 9.-16.decembris, 7.lpp. 
8. Jaunākā latviešu bērnu literatūra // Kultūras Forums, 2006, 21.- 28.februārī, 5.lpp. 
9. Hronikas piedāvātās kopsakarības// Kultūras Forums, 2006, 10.- 17.novembris, 4.lpp. 
10. Konference Adventes laikā // Kultūras Forums, 2006.gada 22.decembris – 2007.gada 
5.janvāris. 
11. Identitāte un robežas // Kultūras Forums, 2007, 2.-8.februāris, 8.lpp. 
12. Rainis un Aspazija  šveiciešu un latviešu skatījumā// Kultūras Forums, 2007, gada 2.-
8.marts, 8.lpp. 
13. Lugu rakstīšanas un aprakstīšanas kāre. // Kultūras Forums, 2007, 8. –15. jūnijs, 4.lpp. 
14. 19.gadsimta ievērojamākais letonists.// Kultūras Forums, 2007, 7.-14.decembris, 2.lpp. 
15. Spilgti paraugi, kā prezentēt ăimeni, māju un brīvo laiku.// Kultūras Forums, 2007, 21.-
28.decembris, 6.lpp. 
 
Asoc. profesors Valdis Muktupāvels 

Monogrāfijas:  

Boriss Avramecs, Valdis Muktupāvels. Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā un populārā 
mūzika. - Rīga: Musica Baltica, 1997. - 277 lpp., il. + 5 kasešu komplekts. (Lietuviski: Pasaulio 
muzika. - Vilnius: Kronta, 2000). 

Māra Mellēna, Valdis Muktupāvels, Ernests Spīčs, Iveta Irbe. Gadskārtu grāmata: Folkloras 
materiālu hrestomātija ar komentāriem. - Rīga: Atols, 1995. - 489 lpp., il. (Atkārtots izdevums: 
Madris, 2004.) 
 

Zinātniskie raksti 

Valdis Muktupāvels. Varas un pretestības valoda, zīmes un simboli 20. gs. 80. gadu folklorisma 
mūzikā un muzicēšanā // Kultūra un vara. Raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru. – 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. – 92.-102. lpp.  

Valdis Muktupāvels. Baltu kultūridentitāte: reăionālais un temporālais aspekts // Letonikas 
pirmais kongress. Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziĦa, komunikācija. – Rīga: Latvijas 
ZinātĦu akadēmija, 2006. - 13.-22. lpp. (Lietuviski: Baltų kultūros regionas: mitas ar realyb÷? // 
Kultūros barai, 8.-9., 2005. - pp. 7-12). 

Valdis Muktupāvels. Modern Prussians and Prussianness // Humanities and Social Sciences. 
Latvia. Western Balts: A Historical Perspective, 2006, nr. 3 (49). - p. 4-19. 

Valdis Muktupāvels. Baltic Religion: New Religious Movements // Encyclopedia of Religion / 
Lindsay Jones, ed. in chief. – Detroit, New York, San Francisco, San Diego, New Haven, 
Waterville, London, Munich: Macmillan Reference USA, Thomson Gale, 2005. - pp. 762-7. 

Valdis Muktupāvels. Musical Instruments in the Baltic Region: Historiography and Traditions // 
The World of Music. – Vol. 44 (3), 2002. – pp. 21-54. 

Valdis Muktupāvels. On some relations between kokles styles and contexts in the twentieth 
century // Journal of Baltic Studies. – Vol. XXXI, nr. 4, Winter 2000. – pp. 388-405. 

Valdis Muktupāvels. Latvia // The Garland Encyclopedia of World Music, vol. 8: Europe. - 
Timothy Rice, James Porter, and Chris Goertzen, eds. - New York and London: Garland 
publishing, Inc., 2000. - pp. 499-508. 

Arnolds KlotiĦš, Valdis Muktupāvels. Traditional Musical Instruments and the Semantics of 
Their Functions in Latvian Folk Songs // Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs, ed. by 
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Vaira Vīėis-Freibergs. - Kingston and Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1989. - p. 
186.-217. (Lietuviski: Tradiciniai muzikos instrumentai ir jų funkcijų latvių liaudies dainose 
semantika // Liaudies kultūra. – 2001, nr. 4. – pp. 32-43). 
 
SkaĦu ieraksti 
Diskogrāfija  
Latvijas Radio koris / Sigvards KĜava. Valdis Muktupāvels. Pārcēlājs. Pontifex. Latvijas Radio 
LRCD 047 (2005) 
Valdis Muktupāvels. Kokles. UPE CD 043 (2002) 
The bagpipes of Latvia. ARC Music EUCD 1692 (2001) 
Dūdas Latvijā. Bagpipes in Latvia. UPE CD 017 (2000) 
Filmu mūzika  
Dina / Režisors Pēteris Krilovs (2005) 
Latvia. Natura 2000 / Vides filmu studija (2004) 
Lubāns. CīĦa par centimetriem / Vides filmu studija (2004) 
Baltā / Režisors Edmunds Jansons (2004) 
Skanošie gadalaiki. Vides filmu studija / NDR (2003) 
Latviešu tautasdziesma. J. Podnieka studija (2003) 
Latvija. Kurzemes novada valoda. Latvijas TV (2003) 
Lettland. Wildnis zwischen Russland und Riga. Vides filmu studija / NDR (2003) 
 
Profesore S.Ankrava 
  
Monogrāfija: 
 S.Ankrava. „Lāčplēsis, karalis Artūrs un Svētais Grāls”, R., Zvaigzne ABC, 2006.  
Nozīmīgākie raksti: 
S.Ankrava. „Kultūras globalozācijas problēmas Zentas  MauriĦas laikā un mūsdienās, Zenta 
MauriĦa Eiropas tautu kultūru dialogā „ Rīga, rakstu krājums Letonika,  133. – 146. lpp. 
S.Ankrava. Latvia and Some Aspects of the Globalization of Culture, Humanities and Social 
Sciences: Latvia, 4 (53), 2007, Riga, University of Latvia, p. 7 – 13.  
Iesniegtas publikācijas:  
S.Ankrava. „Latviešu Māra kā indoeiropiešu dievība”(  Liepājas PA Zinātnisko rakstu 
krājumam, 11 lpp.); 
S.Ankrava. „Māšu kulta evolūcija viduslaiku Eiropā”(DU zinātnisko rakstu krājumam, 9 lpp.); 
S.Ankrava. „Lāčplēša tēla etimoloăija” (LKA Zin ātnisko rakstu krājumam, 13 lpp.); 
S.Ankrava. „Small countries and some problems of Cultural Globalization”(LU un Austrijas 
rakstu krājuma, 10 lpp.); 
S.Ankrava. „Iedzīvotāju  izglītotība un sabiedriskās domas veidošanās” (LU rakstu krājumam, 
13 lpp.) 
 
Profesors J.KastiĦš 
Grāmatas:  
 1. J.KastiĦš  “Sāpju un skumju zenītā”. – Rīga, 2000. 281 lpp. 
 2. J.KastiĦš  “Dzejas patiesība”. – Rīga, 2004.,  Latvijas Universitāte. – 388 lpp. 
 
Zinātniskās publikācijas:  
1. “Johanesa Bobrovska poēzija vācu dzeja kontekstā pēc 1945.gada”, grāmatā 
“Unverschmerzt”. – Minhene, 2004. – 10 l 
2. “Agr īnā Hugo fon Hofmanstāla poētika”, “Liepājas Pedagoăijas Akadēmijas  Zinātniskie 
raksti”. –    Liepāja, 2004. – 10 lpp.  
3. “Minhenes modernisma     metamorfozes no naturālisma līdz  jūgendstilam”, Daugavpils 
Universitātes   “Zinātniskie raksti”, Daugavpils, 2002. –7 lpp 
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4. “Vīnes modernisma estētikas un poētika  pamatiezīmes”, krājumā: “Žmogus Kalbos 
Erdveje”,   ViĜĦas Universitātes KauĦas Humanitārās fakultāte “Zinātnisko rakstu  krājums, 
KauĦa, 2001, 7 lpp.           
5.  „Hugo fon Hofmanstāla agrīnās daiĜrades poētika“. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rakstu 
izdevums „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē.Folklora. Ārzemju literatūra. Rakstu krājums 
9.“. Liepāja 2004. 
6. „Wendepunkt  der Poetik in der deutschen Literatur (1890-1910)“. Daugavpils Universitātes 
Zinātnisko rakstu krājums „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas“.  
Daugavpils: Saule, 2004. 
7. „Johanesa Bobrovska lirika un vācu dzeja pēc Otrā pasaules kara“. Latvijas Universitātes 
Raksti 678.sējums.Rīga: Latvijas universitāte, 2005. 126-131.lpp. 
8.  „Vācu ekspresionisma poētikas pamatprincipi“.  Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu 
krājums VII „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas“. Daugavpils: Saule, 2006. 
106. – 115.lpp. 
9.  „Genuss und Tod in der Prosa des deutschen Jugendstils“.  Daugavpils Universitātes 
zinātnisko rakstu krājums VII „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas“. 
Daugavpils: Saule, 2006. 116. – 125.lpp. 
10. „Gotfrīda Benna agrīnā ekspresionistiskā proza“. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Rakstu 
krājums 11 „Aktuālas problēmas literatūrzinātnē“. Liepāja 2006. 69.-76. lpp. 
11. „Von der bösen Blume bis zur schwarzen Blume. Ein Vergleich des französischen und 
deutschen Symbolismus.“ Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XVI  Zinātnisko 
raktu krājums “Valoda 2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā.“ Daugavpils: Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006. 525.-535.lpp. 
12. „Poetischer Austritt aus der Gesellschaft. Die Lyrik von Ingeborg Bachmann“. Krājums 
„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“, hrsg. von Eve Pormeister und Hans Graubner. 
Tartu: Verlag Tartu University Press, 2007. S.123-139. 
13. „Franču simbolisti – modernās poētikas pamatlicēji“. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Rakstu krājums 12 „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. “. Liepāja: LPA izdevniecība, 2007, 
123. – 132.lpp. 
14. „Visas debespuses  riebīgas, skaistas, skaĜas un klusas. Gintera Grasa romāns „Sīpola 
lobīšana.“ Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XVII  zinātnisko rakstu krājums par 
literatūru „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Debespuses kultūrā un 
literatūrā.“ Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2008, 100-106.lpp. 
15. „Vilhelma LēmaĦa esejas – vācu dabas lirikas teorētiskais pamats.“ Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas Rakstu krājums 13 „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē.“ Liepāja: LPA 
izdevniecība, 2007. 
16. „Wesenszüge des deutschen Symbolismus“. PieĦemts publicēšanai Madrides univ. 
zin.rakstu krājumā. Madride, 2008. 
17. “Der Nihlismus als Glücksgefühl bei Gottfried Benn“. Raksts pieĦemts publicēšanai SeviĜas 
univ. zin.rakstu krājumā, SeviĜa, 2008. 
18. “Ach, diese Josefines!” Kafkas un Encensbergera literāro varoĦu salīdzinājums. Raksts 
pieĦemts publicēšanai Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes  XVIII zinātnisko rakstu 
krājumā, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2008. 
 
 
Asoc. profesors  V.Freibergs 
 
1. Pēcvārds Hermana Melvila romānam “Mobijs Diks”, apgāds “Daugava”,  2003, 12 lpp. 
2. “Eiropas un latviešu kino”. Eiropas dialogi 3, Eiropas integrācijas birojs, 2003., 8.lpp. 
3. “Kubrika ceĜojums pa šausmu labirintiem”, 2002, http://www.filmas.lv, 7 lpp. 
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4. Reflections and reflectivity in Atom Egoyan’s Films, 
www.britishcouncil.org/16viktors_freiberg_reflections__self-
reflexivity_in_felicia_s_journey.doc 
5. Pēcvārds Salmana Rušdi romānam “Zeme zem viĦas kājām”, Atēna, 2001, 12. lpp. 
6. Rakstu sērija “Postmodernisms”, Kino raksti, 1998.-1999., 15. lpp. 
7. „Suburbia jeb priekšpilsēta kā domāšanas modelis (no cikla Kino un arhitektūra), Kino Raksti, 
Oktobris 2007. 
 (Kopējais publicēto  darbu skaits – 75; t. sk. raksti zinātniskos žurnālos un krājumos – 2) 
  
Profesors B.Kalnačs 
Monogrāfijas:  
1. Ibsena zīmē. - Rīga: Zinātne, 2000., 269 lpp.  
2. Latviešu drāma. 20.gadsimta pirmā puse. (Kopā ar V.Hausmani.) - Rīga: Zinātne, 2004. - 

526 lpp.  
3. Latviešu drāma. 20.gadsimta otrā puse. (Kopā ar V.Hausmani.) - Rīga: Zinātne, 2006. 517. 

lpp.  
 
Zinātniski izdevumi 
1. Vācu literatūra un Latvija. 1890 - 1945. (Kopā ar I.Dauksti-Silasproăi, M.Gruduli, 
Z.Gūtmani, J.VērdiĦu; sast.,zin.red; autors.) - Rīga: Zinātne, 2005. - 879 lpp.   
2. Ibsen in Poland and the Baltic Nations. (Sast., zin.red. kopā ar K.Brinhilsvollu, L.Sokolu; 
autors.) – Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2006. –  258 lpp. 
 
Mācību līdzekĜi  
1. Modernās drāmas aizsākumi. - Liepāja: LPA, 2001. 82 lpp. 
2. Modernisma drāma Vācijā. - Liepāja: LiePA, 2002. 107 lpp.  
3. Vīnes modernisms. - Liepāja: LiePA, 2005. 90 lpp.  
 
Raksti enciklopēdiskos izdevumos 
1. ŠėirkĜi enciklopēdijas "Latviešu rakstniecība biogrāfij ās" otrajā, pārstrādātajā un 
papildinātajā izdevumā. R., 2003. 3, 5 a.l.  
 
Raksti zinātniskos izdevumos 
1. Dažu motīvu paralēles H.Ibsena un L.Stumbres drāmā//Salīdzināmā literatūrzinātne 
Austrumeiropā un Latvijā. R.,2001. 0,5 a.l.  
2. Elīna Zālīte//Latviešu rakstnieku portreti. Laikmeta krustpunktos. R.,2001. 1 a.l.  
3. H.Ibsens Baltijas kultūrā 19.gadsimta beigās, 20.gadsimta sākumā//Acta Baltica, 2001. 
4. Poētikas laikmetīgums RaiĦa lugās “Spēlēju, dancoju” un “Daugava”//Rainis radošo 
meklējumu spogulī. R., 2001. 0, 4 a.l. 
5. ViĦas stāsts? Dažu motīvu paralēles H.Ibsena un L.Stumbres drāmā//Feministica Lettica 2. 
R., 2001. 0,5 a.l. 
6. ViĦa – Stumbre. Dialogi// Karogs, 2001, 7. 0,25 a.l. 
7. Vācu dramaturăija un tās interpretācija Latvijā 19.un 20.gadsimta mijā//Karogs, 2001, 8. 0,4 
a.l. 
8. JāĦa Jurkāna spoguĜi//Karogs, 2001, 10. 0,25 a.l. 
9. H.Ibsen’s A Doll’s House in Latvia: A Search for a Feminine, Human, and National 
Identity//Proceedings. 9th International Ibsen Conference. University of Bergen, 2001.  0,4 a.l. 
10. Nezināmais Pauls PutniĦš//Karogs, 2001, 11. 0,25 a.l. 
11. Latviešu drāma 30.gadu otrajā pusē: Ideoloăija un māksla//Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē. 7. Liepāja, 2002. 0,3 a.l. 
12. Egīla ŠĦores telpa//Karogs, 2002, 4. 0,3 a.l. 
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13. Vācu modernisma dramaturăijas interpretācija Latvijā//Materiāli par kultūru Latvijā. R., 
2002. 0, 4 a.l. 
14. Voldemārs Zonbergs - Sauleskalns//Latviešu rakstnieku portreti. Pozitīvisti. - R.,2002. 1 a.l. 
15. Modernās drāmas zīmes A.Čaka dramatiskajā poēmā “Matīss, kausu bajārs”//Aleksandra 
Čaka gadagrāmata. R.,2002. 0,5 a.l. 
16. Return of the Human? Some Remarks on the Drama of the 1990s//Interlitteraria 7. Vol II. 
Tartu, 2002. 0,5 a.l. 
17. Skandināvu un somu literatūra 19.gadsimta beigās, 20.gadsimta sākumā//ZiemeĜu zvaigznājs. 
R.,2002. 0,5 a.l.  
18. Henriks Ibsens// ZiemeĜu zvaigznājs. R.,2002. 1,5 a.l. 
19. Bjernstjerne Bjernsons// ZiemeĜu zvaigznājs. R.,2002. 1 a.l. 
20. Augusts Strindbergs// ZiemeĜu zvaigznājs. R.,2002. 1,5 a.l. 
21. Scandinavian and Finnish Literature of the 19th and Early 20th Centuries// ZiemeĜu 
zvaigznājs. R.,2002. 0,5 a.l.  
22. Jauns MārtiĦa Zīverta lugu izdevums//Karogs, 2003, 1. 0,2 a.l.  
23. Baltijas drāma Eiropas kontekstā: 19.gadsimta beigas - 20.gadsimta sākums//Letonica, 2004, 
10. 0, 5 a.l. 
24. Baltic Drama in the European Context: End of the 19th Century, Beginning of the 20th 
Century//Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 9. Liepāja, 2004. 0, 6 a.l. 
25. Naturālisms drāmā//Meklējumi un atradumi. 2004. R., 2004. 0,5 a.l. 
26. MārtiĦš Zīverts un ekspresionisms//Meklējumi un atradumi. 2004. R., 2004. 0,5 a.l.  
27. Henrika Ibsena "LeĜĜu nams" un "Heda Gāblere": dažas struktūras paralēles//Norvēău 
dramaturăija un tās interpretācija Baltijas valstīs. R.,2004. 0,5 a.l.  
28. Postmodernais un klasiskais drāmā//Postmodernisms teātrī un drāmā. R.,2004.0,3 a.l.  
29. Andreja Upīša dramaturăija laikmeta kontekstā//Paliekošais un zūdošais Andreja Upīša 
darbos. R.:Pētergailis, 2004. 0,6 a.l.  
30. Ekspresionisms vācu un latviešu drāmā//Letonica, 2005, 12. - 1,5 a.l.  
31. Search for the Self and the Other in Latvian Modernism//Undusk R. (ed.) At the End of the 
World: Text, Motif, Culture. - The Under and Tuglas Literature Centre, Tallinn, 2005. - 0,5 a.l.  
32. Baltic Drama in the European Context: End of the 19th Century, Beginning of the 20th 
Century//Interlitteraria. – 11. – 2006. – Vol. II. – 384. – 392.lpp.   
33. Henrik Ibsen in Baltic Culture at the End of the 19th Century and the Beginning of the 
20th//Ibsen in Poland and the Baltic Nations. (Sast.,zin.red. K.Brinhilsvolls, B.Kalnačs, 
L.Sokols.) – Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2006. – 27. – 34. lpp.  
34. Soviet Censorship and Latvian Drama//Colloquia. 17. – Vilnius: Institute of Lithuanian 
Literature and Folklore, 2006. – 109. – 121.lpp.  
35. Eduard von Keyserling und das Drama der Jahrhundertwende//M.Schwidtal, J.Undusk 
(Hrsg.) Baltisches Welterlebnis. Die Kulturgeschichtliche Bedeutung von Alexander, Eduard 
und Hermann Graf Keyserling. – Universitätsverlag Winter: Heidelberg, 2007. – 231. – 240.lpp.  
36. Rainis and the Conflict Between the ‘Self’ and the ‘Other’ in Baltic Drama at the Turn of the 
20th Century// We Have Something in Common: The Baltic Memory. (Sast., zin. red. kopā ar 
A.Mihkelevu.) – Tallina: Igaunijas ZA Underes un Tuglasa Literatūras Centrs; LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, 2007. – 197. – 206.lpp.  
37. Soviet Censorship and Latvian Drama//Colloquia. 17. – Vilnius: Institute of Lithuanian 
Literature and Folklore, 2006. – 109. – 121.lpp.  
38. Henrik Ibsen in Baltic Culture at the End of the 19th Century and the Beginning of the 
20th//Ibsen in Poland and the Baltic Nations. (Sast.,zin.red. K.Brinhilsvolls, B.Kalnačs, 
L.Sokols.) – Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2006. – 27. – 34. lpp.  
39. Kalnačs B.. Rainis and the Conflict Between the ‘Self’ and the ‘Other’ in Baltic Drama at the 
Turn of the 20th Century// We Have Something in Common: The Baltic Memory. (Sast., zin. 
red. kopā ar A.Mihkelevu.) – Tallina: Igaunijas ZA Underes un Tuglasa Literatūras Centrs; LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2007. – 197. – 206.lpp.  
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Dr. philol. D.Bula 
 
Monogrāfijas 
Bula, Dace; Rieuwerts, Sigrid. (Eds.) Singing the Nations: Herder’s Legacy. Trier: 
Wissenschafticher Verlag, 2007, 360 lpp. 
 
Raksti starptautiski recenzētos izdevumos 
Bula D. Latvian Folksongs: Collected, Published and Studied. Singing the Nations: Herder’s 
Legacy. Trier: Wissenschafticher Verlag, 2007, 7.-29.lpp.  
Bula D. Zvejnieku bērni: Pieredzes ceĜi mangaĜsalnieku atmiĦu stāstos. Letonica, Nr. 16, 2007, 
7.-26.lpp. 
Bula, Dace. Johann Gottfried Herder und die Interpretationen der Volksdichtung in Lettland. In: 
Herder in Riga. R.: Rīgas vēstures un kuăniecības muzejs, 2005, S. 20-29. 
Bula D. Citu tradīcijas: latviešu kultūra krievu kino interpretācijā. Letonica, Nr. 13, 2005, 40.-
55.lpp. 
Bula, Dace. “By Mouth to Europe”: Political Processes, Identity, and Public Discourse. In: Actas 
del VII Congreso “Cultura Europea”. Pamlona: Universidad de Navarrra, 2005, p. 521-527.  
“Ar muti Eiropā” – globāli procesi, identitāte un publiskais diskurss. Letonica, Nr. 10, 2004, 5.- 
15.lpp.  
Folkloristika – nozares identitāte salīdzinošā skatījumā. Grām.: Lāms E. (Sast.) Aktuālas 
problēmas literatūriznātnē. Liepāja: LiePA, 2004, 18.-31. lpp. 
.Bula, Dace D. Latvian Homer: Pumpurs or Barons. In: L. Honko (ed.) The Kalevala and 
World’s Traditional Epics. Helsinki: Finnish Literature Society, 2002, p. 476-482. 
 
Krājumu sastādīšana un zinātniskā rediăēšana 
Bērnības pieredze: kultūras aspekti. Letonica Nr. 16 (K. Barona konferences 2006 rakstu krāj., 
sast., zin. red.) 
Latvijas novadi: tradīcijas, teksti, identitātes. Letonica Nr. 14, 2006. (K. Barona konferences 
2005 rakstu krāj., sast. zin. red.) 
Tradīcija un jaunrade. Letonica Nr. 13, 2005 (K. Barona konferences 2004 rakstu krāj., 
sastādītāja, zin. red.) 
Folklora un ikdienas kultūra: interpretācijas teorija un prakse. Letonica, Nr.11, 2004. (K. Barona 
konferences 2003 rakstu krāj., sast., zina.. red.) 
 
Citas zinātniskās publikācijas 
Cita folkloristika. Karogs, Nr. 4, 2006, 38.-50.lpp. 
Vilis Lācis MangaĜsalas zvejnieku atmiĦās un zvejniecība romānā “Zvejnieka dēls”. Grām.: Simt 
gadu kopā ar Vili Lāci. R.: Zinātne, 2005, 131.-140. lpp. 
“Eiropas māja”: telpa un rituāls politiskajā diskursā. Grām.: Meklējumi un atradumi. R.: Zinātne, 
2005, 183.-191.lpp. 
“M ēs deviĦpadsmit”: MangaĜsalas pagātne stāstos. Grām.: Meklējumi un atradumi. Rīga: 
Zinātne, 2004, 45.-61. lpp. 
Saulesbrilles. Karogs, Nr. 2, 2003. (Recenzija par grāmatu Vīėe-Freiberga V. Trejādas saules. 
Fiziskā saule). 
Vieta, cilvēks un kultūra. Grām.: Latviešu tautasdziesmas salasītas un sakrātas iz Bērzaunes 
apgabala no Āronu Matīsa. Vīksna M. (Sast.). R, Zinātne, 2002, 5.-6. lpp. 
Ievadam. Grām.: Cilvēks, dzīve, stāstījums. R, LU LFMI, 2002, 7.-9. lpp. 
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Asoc. profesore V.Paparinska 
 
Paparinska V., BērziĦa G. Classics Teaching in Latvia. // Classics Teaching in Europe. – 

London: Duckworth, 2006., pp.81-89. 
Paparinska V., BērziĦa G. Current Challenges for the Latin Language Instruction in Latvia.  

www.cambridge.org/Latinconference05.  
Paparinska V. Tacita darbs No dievišėā Augusta nāves: literāro annāĜu žanra transformācijas 

aspekti. // Antiquitas viva 2. Studia classica.- Rīga: Zinātne, 2005. - 97.-107.lpp. 

Paparinska V. Episkais varonis hellēnisma literatūrā: transformācijas aspekti. // Literatūrzinātne 
un folkloristika. Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un 
interpretācijas. LU ZR, 681.sējums. – Rīga: LU, 2005. - 17.-22.lpp. 

Paparinska V. Romiešu historiogrāfijas tradīcija un Indriėa hronika – pārmantotības aspekti. // 
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 10. – Liepāja: LiePA, 2005, 172.-180.lpp. 

Paparinska V. Sofistu nozīme filoloăijas priekšnoteikumu veidošanā – grāmatniecības 
popularizēšanas aspekts.  // Vārds un tā pētīšanas aspekti, 8. - Liepāja: LiePA, 2004. – 363. – 
369.   

Paparinska V. Dievi, liktenis un cilvēki grieėu arhaiskajā lirik ā. // HellēĦu dimensija Eiropai. 
Rīgas 1.starptautiskās hellēnistikas konferences HellēĦu pasaule un mēs materiāli. – Rīga: 
Zinātne, 2003 - 45.-54.lpp. 

Paparinska V. Daži sengrieėu likteĦa izpratnes aspekti (uz arhaiskā eposa bāzes). // Vārds un tā 
pētīšanas aspekti, 7. - Liepāja: LiePA, 2003. – 268. – 273.   

Paparinska V. Reliăiskais pesimisms Teognīda dzejā // Antiquitas viva. Studia Classica. LU ZR 
645.sējums. – Rīga: LU, 2001. -  50. - 56.lpp. 

Paparinska V. Roman Heritage – the Latin  Language and Roman Literature in Latvia 
University: Situation of Today and Future Perspectives  // L’enseignement du latin dans les pays 
d’Europe orientale: actualite et perspectives. – Paris: Unione Latina, 2002. 
Paparinska V. Mitoloăiskās paralēles Homēra eposos un Rodas Apollonija poēmā Argonautika. 
// Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. – Rīga: Pētergailis, 2001.  -  70. - 
78.lpp. 
Paparinska V. Par zvaigžĦu salīdzinājumu semantiku Rodas Apollonija poēmā Argonautika. // 
iTAKA. Klasiskās filoloăijas gadugrāmata. Antīkā kultūra: vērtības un pārvērtības. – Rīga: LU , 
2001. - 42. - 49.lpp. 
Paparinska V. History of the Latin Language Instruction in Latvia // L’enseignement du latin 
dans les pays d’Europe orientale: actualite et perspectives. – Paris: Unione Latina, 2001. –  p.77. 
- 82. 
Paparinska V. Presentation at Discussion. // Paris: Unione Latina, 2001. – 207. - 208.lpp. 
 
 
Dr. philol. docents  E.OšiĦš 
 
1. OšiĦš E. Multicultural Canada:Two First Nations Voices in: S. Matter-Seibel und K. H. 
Schmidt, eds. Ethnic Survival and American Multiculturalism. Tübingen: Stauffenburg , 10 pp. 
(to be published in 2008).  
2. OšiĦš E. First Nations Novelists. CANADIAN MOSAIC. Rakstu krājums. Latvijas 
Univesitātes Literatūras un kultūras nodaĜa un Asociācija Kanādas studijām Latvijā, Rīga, 2008, 
10 lpp. 
3. OšiĦš E. Postmodern Selfhood in N. Ricci’s Innocente Trilogy. Latvijas Universitātes 
raksti.725. sēj. Literatūra, folkloristika, māksla. Latvijas Universitāte, 2007,124 – 132.lpp. 
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 4. OšiĦš E. First Nations Novelists.The 5th Baltic Canadian Studies Conference CANADIAN 
MOSAIC, Riga, October 6 - 8, 2006  izd.: Asociācija Kanādas studijām Latvijā 2006, pp. 29-
31(tēzes) 
5.  OšiĦš E. Renegotiating dentity: Nino Ricci's trilogy. Nordic Associacion for Canadian 
Studies VIII triennal conference"Images of a Post-National Society" Turku, 2005,  
16. lpp. (tēzes) 
6. OšiĦš E. M. Atwood's American Dystopia's. The 7th International Tartu Conference on 
North-American studies "North America: Tensions and (Re) solutions"  Tartu, 2005, 
14.lpp. (tēzes)     
7. Bordercrossings in Janice kulyk-Keefer’s novel “Honey and Ashes”Latvijas Universitātes 
raksti. 666. sēj. Literatūra, folkloristika, māksla. Latvijas Universitāte, 2004,158 – 163.lpp.   
8. E.OšiĦš, I. KramiĦa, A. Veisbergs. Moderno valodu fakultāte: 21. gadsimta perspektīvas. 
Latvijas Universitātes Raksti. Jubilejas izdevums. Latvijas Universitāte, 2004, 163. – 169. lpp. 
 
Asoc. profesore D.Lūse 
 
Monogrāfijas 
1. D.Lūse.  Latviešu trimdas proza.- Rīga: ”Jumava”, 2000.,  180 lpp. 
2. D.Lūse. Latviešu literatūra un 20. gadsimta politiskās kolīzijas (manuskripts iesniegts apgādā 
„Valters un Rapa” 2007.g. maijā) 
 
Zinātniskās publikācijas  
-  Mūsdienu parafrāze par Platona dialogu “Valsts” Alberta Bela pēdējos romānos.- Rīgas 1. 
starptautiskās hellēniskās konferences “HelēĦu pasaule un mēs” materiāli. Rīga: Zinātne, 2003, 
222.-230. lpp. 
- Eksilanta pieredzes romāns – Dzintara Soduma “Jauni trimdā” // Daugavpils Universitātes 
Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils, 2004. 
- Latvieši Eiropā jeb Roma latviešu literātu un mākslinieku likteĦos un darbos.- Antiquitas viva, 
2. Studia classica. – Rīga: Zinātne, 2005, 171.-185. lpp. 
- Dzintars Sodums: literārās skolas un literārā pieredze.- LU Raksti, 681. sēj. (literatūrzinātne un 
folkloristika).- Rīga: Latvijas Universitāte, 2005, 23.-31. lpp. 
- Vilis Lācis kā literarizēta personība // 100 gadi kopā ar Vili Lāci. Konferences materiāli.- Rīga: 
Zinātne, 2005.- 79.-89. lpp. 
- 1905. gada tēlojums Andrieva Niedras prozā // Grām.: 1905. gads Latvijā: 100. Pētījumi un 
starptautiskas konferences materiāli, 2005.g. 11., 12. janvāris Rīgā. Latvijas Vēstures institūta 
apgāds, Rīga, 2006, 479.-485. lpp. 
- Latvijas 20. gadsimta politiskā vēsture un tās literārās interpretācijas.- Letonica, 2007, 15. sēj., 
16.-25. lpp. 
 
Dr. art.  G. ZeltiĦa 
 
 Monogrāfijaa/publikācijas grāmatās autor kolektīvā: 
1.  ZeltiĦa G. Nacionālā rakstura un stilistikas iezīmes latviešu teātrī. Rīga: Zinātne, 2000,231 
lpp.; 
2. NodaĜas par Latvijas Nacionālo teātri un Jauno Rīgas teātri kolektīvajā monogrāfij ā “Latvijas 
teātris. 20. gs. 90. gadi un gadsimtu mija” . Rīga: Zinātne, 2007,14.-100., 211. – 303. lpp; 
 3. NodaĜas par latviešu režisoru, aktieri un pedagogu Ernestu Feldmani un Amerikas Savienoto 
Valstu režiju grāmatā “20.gadsimta režija Latvijā un pasaulē.1900 – 1945”(sast. Radzobe S.) 
Rīga: Jumava,2002, 171.-185.lpp.,806.-831.lpp.; 
4. Grāmata: ZeltiĦa G. Ivars KalniĦš. Vīrietis, kuru gaida? – Rīga: Jumava, 2004, 231 lpp.; 
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Zinātniskie raksti  
- ZeltiĦa G. Šekspīrs interpretāciju laika mašīnā // Letonica, 2003, nr.1, 46.-76.lpp.; 
- ZeltiĦa G. Nacionālās drāmas atgriešanās (angĜu val.) // Starptautiskā teātra institūta almanahs 
The World of the Theatre. 2000 –2002, Berlin, Bangladesh, 2002, 220.- 224.pp.; 
- ZeltiĦa G.Latvijas teātris (angĜu val.) // Starptautiskā teātra institūta almanahs The World of the 
Theatre. 2002 –2004. Bangladesh, 2004, 137.- 141.pp.; 
Populārzinātniskas publikācijas: 
-ZeltiĦa G. Uz dziesmoto revolūciju? (vācu val.)// Die Zeit, 2002, Nr.9, 29.- 33.lpp.; 
- ZeltiĦa G. Latvijas teātru laiks (krievu val.) // TeatraĜnaja žinj, 2002, Nr.4, 69.-74.lpp.; 

- ZeltiĦa G. Režisora teksts, parateksts un dievu mušas. //Teātra Vēstnesis, 2003, Nr.1,34.- 
42.lpp.; 
- ZeltiĦa G. Britu teātris: pārejošais un nemainīgais // Teātra Vēstnesis, 2003, Nr.2, 115.- 
125.lpp.; 
- ZeltiĦa G. Tikumi, netikumi un smalkumi Nacionālajā teātrī // Teātra Vēstnesis, 2004, nr.4, 
32.- 36.lpp.; 
- ZeltiĦa G. Režisora paralēlās pasaules, eĦăeĜi un dēmoni. // Māksla Plus, 2003, nr.1, 30.- 
34.lpp.; 
- ZeltiĦa G. Kas ir šis kungs?; Segvārds – Šekspīrs jeb Dižie Mistifikatori. //Māksla Plus, 2003, 
nr.6, 30. – 34.lpp.; 2004, Nr.1, 40.- 42.lpp.; 
- ZeltiĦa G. Zilās govs pieradināšana jeb oriăināldrāmas dienas un nedienas. // Karogs, 2002, 
nr.1, 101.- 108.lpp.; 
- ZeltiĦa G. Bez robežām un sīkām emocijām // Māksla Plus, 2004, nr.6, 14.-21.lpp.; 
- ZeltiĦa G. Jaunais Rīgas teātris: ansambĜa attīstības dinamika // Zinātnisks rakstu krājums 
“Meklējumi un atradumi. 2007”. – Rīga: Zinātne, 2007, 24. –34. lpp. 

- ZeltiĦa G. Latviešu teātris. 2005 – 2007  (angĜu val. un franču val.) – Latvian Theatre. 2004–
2006 // The World of Theatre. Almanac of the International Institute of Theatre, Bangladesh, 
2008; 

 
Dr. art. L.Ulberte 
 
Zinātniskās publikācijas: 
1. Vācijas režija (1900 - 1945). Galvenās tendences // 20. gadsimta teātra režija pasaulē un 
Latvijā, zin. red. S. Radzobe, R., 2002., 474. - 504. lpp. 
2. Bertolts Brehts // 20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā, zin. red. S. Radzobe, R., 
2002., 544. - 573. lpp. 
3. Ervīns Piskators // 20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā, zin. red. S. Radzobe, R., 
2002., 573. - 588. lpp. 
4. Episkā teātra principi un jaunākais latviešu teātris (1991-2001) // Platforma: LU filoloăijas, 
mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums, R., 2003., 
116. - 122.lpp. 
5. Definīcijas meklējot, jeb latviešu oriăināldramaturăija - 2002 //Jaunākā latviešu literatūra 
2002 / rakstu krājums, sast. R. Briedis, R., 2003., 25. - 31.lpp. 
6. Episkā teātra principi A. Čaka darbu skatuviskajās interpretācijās // Aleksandra Čaka 
gadagrāmata, R., 2004, 49. - 56. lpp. 
7. Andreja Upīša vēsturisko traăēdiju skatuviskās interpretācijas // Paliekošais un zūdošais 
Andreja Upīša darbos / rakstu krājums, sast. I. KalniĦa, R., 2004, 54. - 62. lpp. 
8. Postmodernais teātris un episkais teātris // Postmodernisms teātrī un drāmā / rakstu krājums, 
sast. S. Radzobe, R., 2004, 47. - 52. lpp. 
9. Šis sāpīgais nemirstības pieskāriens // pēcvārds A. Bela Saucēja balss, R., 2004, 183. - 186. 
lpp. 
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10. Letland is de crisis te boven // EU: 10 Nieuwe Culturele Vergezichten; žurnāla TM 
(Nīderlande) speciālpielikums, oktobris 2004, 27. - 29.lpp. 
11. Ojāra Vācieša dzejas kritiėa principi // Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. / O. Vācieša 
starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, sast. A. KubuliĦa, R., 2005, 95. - 100. lpp. 
12. Bertolta Brehta teātra modelis Pētera Šteina iestudējumos//Kultūras krustpunkti II: Latvijas 
Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums, sast. J. Urtāns, R., 2006  
13. Dramaturăija // Jaunākā latviešu literatūra: žanru pārskati, teorija un kritika. - Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007, 34.-39.lpp. 
14. Episkā teātra pieredze Eiropā un Latvijā: promocijas darba kopsavilkums latviešu, angĜu un 
vācu valodā. Rīga, 2007, 62 lpp. 
 
Citas publikācijas: 
Regulāri raksti par teātra izrādēm  laikrakstos  “Diena”, "Neatkarīgā Rīta Avīze" un"Kultūras 
Forums"; žurnālos "Māksla Plus", "Teātra Vēstnesis" un "Karogs" .  
 
Profesors V.Hausmanis 
 
Monogrāfijas  
V.Hausmanis . MārtiĦš Zīverts (2003) 
V.Hausmanis. Anšlavs Eglītis (2005). 
V.Hausmanis (kopā ar B.Kalnaču) "Latviešu  drāma. 20. gs. I  puse" (2004) un "Latviešu drāma. 
20. gs. II puse" (2007). 
 Iznākuši pieci M. Zīverta lugu sēj. V.HausmaĦa sastādījumā, priekšvārdu un komentāriem: 
- M. Zīverts. Kāds, kura nav un citas trimdas lugas. 2002. 
- M. Zīverts. Minhauzena precības un citas lugas. 2003. 
- M. Zīverts. TīreĜpurvs un citas jaunības lugas. 2004. 
- M. Zīverts. Rīga dimd un citas lugas. 2005. 
- M. Zīverts. Vīrs un vārds, citas nepubl. lugas un raksti par teātri. 2006. 
Publicēti četri A. Eglīša rakstu sēj. V. HausmaĦa sastādījumā: 
-A. Eglītis. Līgavu mednieki. 2006. 
- A.Eglītis. Homo novus. 2006. 
- A.Eglītis. Maestro. 2007. 
- A.Eglītis. Pansija pilī. 2007. (Visiem V.HausmaĦa pēcvārds un komentāri.) 
Pētījumi latviešu teātra vēsturē; publicētas grāmatas: 
Manas aktrises (2001), Vecās Jelgavas aktieri (2001), Latviešu teātris trimdā (2005). 

 
 Pēdējo gadu nozīmīgākās publikācijas par literatūru un dr āmu: 
- The Latvian theatre.  Grām. „The World of Theatre”. Bangladeša, 2000, 151.-153. lpp. 
- Die ersten Schritte des deutsches Theaters in Lettland. Grām. „Balten – Slaven – Deutsche. 
Ėelne, 2000, 65.-76. lpp. 
- Ibsen’s Brand und Peer Gynt in Latvian Theatre. Grām. Ibsen’s Reception in Poland and the 
Baltic Contries. Oslo, 2006, 75.-91. lpp. 
- Die ersten Schauspiele in lettischer Sprache – Die ersten lettischen Schauspiele. Grām. 
Baltische Seminare. Band 5. Lineburga, 2007, 57.-70. lpp. 
- Zīverta un Eglīša lugas. Grām. „Latviešu literatūras vēsture”, 3. sēj. 2001, 591.-608. lpp. 
- Rakstnieki laikmetu likteĦgriežos. Grām. „Latviešu rakstnieku portreti”, 2001, 5.-8. lpp. 
- Turpinām iepazīt Raini. Grām. „Rainis radošo meklējumu spogulī”. 2001, 5.-6. lpp. 
- RaiĦa ieceru universālisms nepabeigtajās lugās. Grām. „Rainis radošo meklējumu spoguli”, 
2001, 61.-84. lpp. 
- Romāns par ilūziju un īstenību. Grām. „A. Eglītis. Malahita dievs”, 2001, 458.-462. lpp. 
- Anšl. Eglītis un viĦa laimes mednieki. Grām. „A.Eglītis. Līgavu mednieki”, 2001, 287.-299. 
lpp. 
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- Pēdējā vēstule. Grām. „V. JanelsiĦa. Vēstules”, 2001, 158.-165. lpp. 
- Zīverta drāmu dažas pamatproblēmas. Grām. „Meklējumi un atradumi”, 2004, 204.-209. lpp. 
- Aspazijas lugas 20.gs. 20.-30. gados. Grām. „Aspazija un Rainis”, 2004, 16.-22. lpp. 
- Nacionālais teātris laiku lokos. Grām. „Latvijas Nacionālais teātris”, 2004, 46.-75.; 81.-97. lpp. 
- Literatūrzinātne jaunajā gadu tūkstotī. LU Raksti 2004, 156.-162. lpp. 
- 1905. gada revolūcijas vēsmas teātrī. Grām. „Materiālu krāj. Informācija, revolūcija, reakcija. 
1905.-2005.”2005, 114.-117. lpp. 
- Par Ilmāru Lazovski. Grām. „Vīrs vietā”, 2005, 214.-215. lpp. 
 - Ibsena "Brands" un "Pērs Gints" uz latviešu skatuvēm.  Grām. „Meklējumi un atradumi”, 
2006, 171.-191. lpp.                                .                               
- Teātris atdzīvojas skaitĜos un faktos. Grām. „Latvijas  teātra hronika. 1919-1944”,  2006, 5.-7. 
lpp. 
 - Latviešu teātris trimdā. Grām. „Latvijas teātris 20. gs.  90. gadi un  gadsimta mija”, 2007, 
592.-614. lpp. 
 -  RaiĦa lugas trimdas teātros. Grām. „Es skrēju pār dzīvi  un kĜuvu par dzeju…”, 2007, 181.-
188. lpp. 
                                                                               
Latvijas, ASV,Kanādas, Polijas, Čehijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas  un Austrālijas latviešu  
preses izdevumos publicēti 1300 raksti un recenzijas par literatūras un teātra problemātiku.  
  
Profesore M.Grudule 

 
Monogrāfisks pētījums  
= Vācbaltiešu literatūra (1890-1939) // Grām.B.Kalnačs, I.Daukste-Silasproăe, M.Grudule, 
Z.Gūtmane, J.VērdiĦa. Vācu literatūra un Latvija. 1890-1945. – R.: Zinātne, 2005,  411.-556.lpp. 
 
• raksti recenzētos izdevumos: 
1) Latvian Poetry in Livland and Courland in the 17th century and beginning of the 18th // 
Common Roots of the Latvian and Estonian Languages. Ed.K.Ross, P.Vanags. – Frankfurt am 
Main etc.: Peter Lang, 2008, p.101.-147. 
2) The Role of nature in Baltic Literature During the Second Half of the 18th century//We have 
something in common:  The Baltic Memory. Ed. A.Mihkelev, B.Kalnačs. – Tallinn: 2007, p.87-
99. 
3) Augusts Bīlenšteins – dzejnieks? August Bielenstein - ein Dichter?  //Grām. Augusts 
Bīlenšteins un latvieši. August Bielenstein und die Letten. – R.: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 
2007, 46.-60.lpp.; S.178-191 
4) Glika mīts latviešu kultūrā// Letonica, 2007, 15, 53.-70.lpp. 
5) Komentāri (kopā ar R.Treiju)// Grām. L.BērziĦš. Greznas dziesmas. – Zinātne, 2007, 278.-
304.lpp. 
6) Līksmība no Dieva dota... Šillera odas „Priekam” tulkojumi (1805-2005) // Aktuālas 
problēmas literatūrzinātnē. Rakstu krājums Nr.11 – Liepāja, 2006, 23.-36.lpp. 
7) Kāds svešinieks no Kurzemes, zīmēšanas un gleznošanas mīĜotājs. Stenderi Braunšveigas 
hercogistē 1759.-1766. // Kultūras krustpunkti. 2.laidiens. – Rīga: Mantojums, 2006, 92.-102.lpp. 
8) Zemnieku jeb tautas apgaismības kustība Latvijā – jaunlatviešu kustības avots// Meklējumi un 
atradumi. Rakstu krājums: Zinātne, 2005, 8.-37.lpp. 
9) 1905.gada revolūcija Baltijas vācu literatūrā //Starptautiska konference „Informācija, 
revolūcija, rekacija: 1905-2005.“ Materiālu krājums. – R.: LNB, 2005, 95.-104.lpp. 
10) The German Parsons [Stenders] in Latvia in the River of Time: the Literary Heritage. 
//Istorijos rašymo horizontai. Senoji Lietuvos literatūra 18. Knyga. – Vilnius:  
Lietuviu literatūros ir tautosakos institutas, 2005. – 60.-70.lpp. 
11) Kurzemnieku un vidzemnieku ceĜojumi uz Romu 19.gadsimtā// Grām. Antiquitas Viva. 2. 
sēj. Studia classica. – R.: Zinātne, 2005, 151.-171.lpp. 
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12) Prozaiėis Zigfrīds fon Fēgezaks Vidzemes lauku ainavā 19.un 20.gs. mijā // Rakstu krāj. 
Meklējumi un atradumi. – R.: Zinātne, 2004, 161.-176.lpp. 
13) Ludviga Holberga „Kalna Jepe“ latviešu kultūras spogulī// Rakstu krāj. Norvēău  
dramaturăija un tās interpretācija Baltijas valstīs. – R.: Norden AB, 2004, 121.- 
150.lpp. 
14) German Parsons and the Latvian Peasant Enlightenment between the 18th and the 19th 
Century// Religion and Political Change in Europe: Past and Present (Ed.A.CimdiĦa). – Edizioni 
Plus. Universita di Pisa, 2004.(2003). – p.119.-131. 
16) Ludvig Holberg in Latvia.// Holberg I Norden. – R.: Makadam Förlag, 2004, p. 286.-300. 
17) Tallijas ceĜojums uz Rīgu 1595.gadā // Grām. HellēĦu dimensija Eiropai. – R.: Zinātne, 
2003, 210.-222.lpp. 
18) Pa Stenderu pēdām Kopenhāgenā// Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā. – R.: 
Zinātne, 2003, 33.-57.lpp. 
19)Baroka laikmeta atspulgi Kristofora Fīrekera tulkotajās dziesmās// Acta Baltica 2001. – 
Kaunas, 2001, 70.-84.lpp. 
20) Trīs jātnieku interpretācijas  17. un 18.gs. mijas latviešu literatūrā// Letonica 2000/01, 6/7, 
7.-26.lpp. 
21) ..šās pasaules tuksnesī es esmu kā kāda niedra, ko vējš šurp un turp šauba. Par pirmo 
grāmatu latviešu sievietēm (1711)// Feministica Lettica 2. – LU 2001, 47.-64.lpp. 
 
Profesore  I.Rūmniece 
 
1. Salvēte! LatīĦu valodas mācību grāmata (tulkojums no vācu val., adaptēšana) Rīga, 
Zvaigzne ABC (Cornelsen Verlag GmBH, Berlin), 2002. 
2. No oriăināla: grieėu valodas un „mazo” valodu saskarsmes aspekti // 1. Starptautiskā grieėu 
valodas kā svešvalodas didaktikas konference. Materiālu krājums. – Atēnas, 2003. (raksts 
jaungrieėu val.) 
3. HellēĦi/ grieėi: ieskats vārdu lietojuma vēsturē. // HellēĦu dimensija Eiropai. Rīgas I 
Starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli. R., Zinātne, 2003. 28 – 35 lpp. 
4. Klasiskās valodas Latvijas Universitātes humanitāro zinātĦu kontekstā: vēsturiskais aspekts 
// 21. starptautiskā Baltijas zinātĦu vēstures konference. Tēzes. Rīga, 2003. (līdzautore G. 
BērziĦa) 
5. Antīkās vārda mākslas vērtības klasiskās filoloăijas gadugrāmatās. / Longīns. Par cildeno. 
O. Lāma tulkojums un komentāri. R., Zinātne, 2003. 7 – 12 lpp. 
6. Lāms O., Rūmniece I., Tumans H. Olimpiskās tradīcijas kultūrvēsturiskā dimensija. Rīga, 
NIMS, 2004. 
7. Vitia elocutionis: valodas kĜūdas antīkās vārda mākslas teorētiėu skatījumā (Kvintili āns) // 
Antiquitas Viva II. Studia Classica. Rīga, Zinātne, 2005. g., 214.-227. 
8. Par klasisko valodu elementiem mūsdienu latviešu valodas vidē // Latviešu valoda – robežu 
paplašināšana. Valsts valodas komisijas raksti. I sēj., Rīga, 2005., 100.-107.lpp. 
9. HellēĦu etnosa „mājas” Eiropas kultūrvēstures kontekstā// Telpiskie modeĜi baltu un slāvu 
kultūrās. Daugavpils, Saule, 2006., 7.-18. lpp. 
10. Tulkojumi no klasiskajām valodām letonikas fundamentam un attīstībai//Letonikas I 
Kongress. Valodniecības raksti. LZA, Rīga, 2006., 305 – 313. lpp. 
11. Par mūsdienu grieėu ăeogrāfisko nosaukumu atveidi latviešu valodā // Akadēmiėa J. 
Endzelīna 134. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. LU 
Latviešu valodas institūts, Rīga, 2007, 63.-64. lp. 
12. The Greek Language and Antique Tragedy at the University of Latvia // Sengrieėu Drāma. 
X Eiropas Padomes semināra „Sengrieėu valodas un kultūras apmācība” materiāli. (krājuma 
virsraksts jaungrieėu val.), Leikosija, Kipra, 2007.P. 262.-264 
13. Latviešu tautasdziesmas sengrieėu valodā: tikšanās tulkojumā.//LU Zinātnisko rakstu 
Literatūrzinātnes, Folkloras, mākslas sērija. (iesniegts 2007.) 
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14. Jaungrieėu literatūra latviešu tulkojumos (20. gadsimts) // Starptautiskās Jaungrieėu 
pētījumu konferences „HellēĦu pasaule no Apgaismības laikmeta līdz 20 gadsimtam” Bukarestē 
materiālu rakstu krājums. Atēnas, Ellinika grammata,. 2007 (krājums un raksts jaungrieėu val.) 
15. Pindars un kalokagatija // Kulturoloăisks žurnāls Kentaurs XXI, Nr. 43. 2007., 17.-23. lpp. 
16. Греческий глагол hellenizein: семантическая парадигма в историко-культурном 
контексте // Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспектах. 
Москва, 2007, с. 261-267. 
17. HellēĦu kultūrietekmes zīmes grieėu valodas leksikā // HellēĦu mantojums. Rīgas II 
Starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli. Rīga, LU Akadēmiskais Apgāds, 2008. 
(iesniegts 2007.) 
 
Populārzinātniskas: 
1. Hipokratiskie raksti latviski. Laikraksts Forums, 2004 oktobris. 
2. Tomēr atkal pie hellēĦiem. (Aishils. Persieši. Ā. Feldhūna tulkoj. – Rīga: Zinātne, 2007.) 
Recenzija laikrakstā Kultūras Forums, 2007. gada 21.-28. septembris. 
3. Sengrieėu dialogs jeb dialogs ar senajiem grieėiem 21. gadsimtā. (Platons. Dialogi: Līsids. 
Harmids. Alkibiads Pirmais. Hipijs Mazākais. No sengrieėu valodas tulkojis Ābrams Feldhūns. 
Zinātne, 2006.) Recenzija laikrakstā Kultūras Forums, 2007, maijs. 
4. Latvijas Universitātes filologu dāvana latviešiem, viĦu kultūrvērtību atcerei // Letonica. 
Humanitāro zinātĦu žurnāls. Literatūra, folklora, māksla. 2007. Nr 15, 260.-262. lpp. 
 
Tulkojumi no klasiskaj ām valodām: 
1. Deiterokanoniskās grāmatas. (3. Makabeju grāmata, 2. Ezras grāmata) Latvijas Bībeles 
biedrība, 2005. Tulkojums no sengrieėu val. 
2. PakĜaušanās līgums (1561.). Valdības formula (1617.), Kurzemes un Zemgales statūti 
(1617.) / Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sējums. PoĜu un zviedru laiku tiesību 
avoti. Rīga, Mantojums, 2006. Tulkojums no latīĦu valodas 
3. Pindars. VIII nemejiskais, XI olimpiskais, XI nemejiskais epinīkijs. Atdzejojumi no 
sengrieėu valodas // Kulturoloăisks žurnāls Kentaurs XXI, Nr. 43. 2007., 24.-27. lpp. Tulkojums 
no sengrieėu valodas 

 
Profesors R.Briedis 
 
Grāmatas:  
- Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem Latvijā un pasaulē, 1-2. R.: Valters un 
Rapa, 2006. 
- Sast. Jaunākā latviešu literatūra. 2001. – R.: Pētergailis, 2003. 
- Sast. Jaunākā latviešu literatūra. 2002. – R.: Pētergailis, 2003. 
- Sast. Pazīstamāko latviešu dzejoĜu simts. Rīga: Zinātne, 2004. 
- Sast. Latviešu zelta stāsti. R.: Lauku Avīze, 2007. 

 
Nozīmīgākie zinātniskie raksti: 
Lielais Mēmais jeb Kino latviešu literatūrā 20. gs. sākumā// Kino Raksti. – 2000/2001. – 3. nr. – 
144.-151. lpp. 
Vilis Lācis (1904-1940-1966)// Latviešu rakstnieku portreti. Laikmeta krustpunktos. – R.: 
Zinātne, 2001.- 51.-81. lpp. 
Laikmeta kontūrējums. Proza. 50.-70. gadi // Latviešu literatūras vēsture 3 sējumos. – R.: 
Zvaigzne ABC, 2001. – 3. sēj. – 32.-94. lpp. 
Mazliet par atskaĦas semantikas evolūciju Čaka dzejā// Aleksandra Čaka gadagrāmata. – Rīga: 
Pils, 2002. – 99.-118. lpp. 
Dažas epizodes Galvenās literatūras pārvaldes un Andreja Upīša attiecībās// Karogs. – 2002. – 
12. nr. – 184.-187. lpp. 
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245 šėirkĜi// Latviešu rakstniecība biogrāfij ās. 2. pārstr., pap. izd. – R.: Zinātne, 2003 
Vilciens uz Austrumiem. Mazliet par neeiropeiskajām (Orienta) zīmēm latviešu literatūrā// 
Kentaurs, 32. 2003. 49.-56. lpp. 
A lett irodalomról// Magyar Napló.  [A Magyar Írószövetség lapja; tulk. Hegedüs Kristóf]. 2004. 
Január. – 21.-23. lpp. 

Zeme bez centra jeb Dzīve uz robežas. Ieskats Andreja Upīša kara gadu stāstos// Andrejs Upīts. 
Paliekošais un zūdošais. R.: Pētergailis, 2004. 

Aleksandra Čaka dzejas atskaĦu vārdnīca, 1// Aleksandra Čaka gadagrāmata. R.: Pils, 2004.133.-
170. lpp.; Aleksandra Čaka dzejas atskaĦu vārdnīca, 2 [Nobeigums]. – Aleksandra Čaka gada 
grāmata. – R.: Pils, 2007. – 109.-143. lpp. 

Kas notiek ar Romu II pasaules kara laikā latviešu padomju dzejā?// Antiquitas Viva-2. Rīga: 
Zinātne, 2005. – 186.-195. lpp. 

Nosaukumu semantika latviešu padomju kara un pēckara dzejā// Meklējumi un atradumi. R.: 
Zinātne, 2005. – 94.-103. lpp. 

AtskaĦu funkcijas Ojāra Vācieša 50.-70. gadu dzejā// Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. Rakstu 
krājums. R.: Pils, 251.-258. lpp. 

Rainis pēckara latviešu padomju “varoĦu” hierarhijā// Meklējumi un atradumi. 2006. Sast. I. 
Daukste-Silasproăe. – R.: Zinātne, 2006. – 146.-156. lpp. 

Piezīmes par Vizmu Belševicu „pirmo lasītāju” hronikā. – DvīĦu zīmē: Vizmas Belševicas 
nozīme latviešu literatūrā un vēsturē. Konferences materiāli. R.: Karogs, 2007. 62.-66.lpp. 
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7. pielikums 
 
 

Prasības promocijas darbam 

 
Par promocijas darbu uzlūkojams: 
 
A. Disertācija, kuras apjoms nav mazāks par 150 lpp. un maksimālais apjoms – 170 lpp. 
datorrakstā ( burtu lielums 12; intervāls 1,5) un kopsavilkums, kura apjoms nav mazāks par 20 - 
25 lpp. datorrakstā. Disertācija var būt valsts valodā vai arī, ja pētījuma objekts ir kāda no cittautu 
literat ūrām, cittautu folklor ām, cittautu teātra vai kino vēsturēm – attiecīgajā svešvalodā. 
Svešvalodā rakstītam promocijas darbam 2/3 jābūt pārtulkotam latviski. Nav j ātulko 
daiĜliteratūras citāti (īpaši dzeja), ja to īpaši neprasa teksta loăika. 
B. Kopsavilkumam, kurš lakoniskā formā apkopo disertācijas galvenos zinātniskos rezultātus, 
jābūt latviešu valodā (20 - 25 lpp.) ar tulkojumu 2 svešvalodās (10 lpp. katrā). 
C. Promocijas darbu – disertāciju veido patstāvīgs un oriăināls pētījums, kas minētajā tēmā 
sniedz novatoriskas atziĦas. Promocijas darba – disertācijas aizstāvēšanai nepieciešamas 3 – 5 
zinātniskas publikācijas (3 no tām jābūt LZP apstiprin āto starptautiski recenzējamo zinātnisko 
izdevumu sarakstā). Rakstiem jābūt publicētiem vai arī, ja publikācija no autora neatkarīgu 
iemeslu dēĜ aizkavējusies, jāiesniedz rakstisks izdevniecības vai redakcijas apliecinājums, ka raksts 
pieĦemts publicēšanai. Darba rezultātiem jābūt ziĦotiem vismaz 2 starptautiskās zinātniskās 
konferencēs. 
D. Publicēta monogrāfija par izvēlēto tēmu (apjoms ne mazāks par 7 autorloksnēm), kā arī 
kopsavilkums.   Promocijas darba – monogrāfijas aizstāvēšanai nepieciešamas vismaz 3 papildu 
publik ācijas LZP apstiprinātos starptautiski recenzējamos zinātniskos izdevumos. 
Promocijas darbu – monogrāfiju veido patstāvīgs un oriăināls pētījums ar novatoriskām atziĦām. 
Darba rezultātiem jābūt ziĦotiem vismaz divās zinātniskās konferencēs. 
 
Promocijas darbu aizstāv Literat ūrzinātnes, folkloristikas, mākslas nozares promocijas padomē 
saskaĦā ar nolikumu par promociju. 
 
 
Par promocijas darbu  ir uzlūkojams: 
Promocijas darbs ir akadēmisks žanrs, tā nav eseja, publicistikas darbs, kolāža utml. Promocijas 
darba valoda ir zinātniska valoda, nevis sarunvaloda vai publicistikas valoda, vai cits kāds 
valodas stilistisks atzars. 
 
Promocijas darba virsraksts sastāv no 5 - 7 vārdiem (vēlams). Ja tēmas atspoguĜojumam tomēr 
tas liekas par maz, ieteicams likt paskaidrojošu vai detalizējošu apakšvirsrakstu, bet virsraksta 
garumu nepalielināt. Gari virsraksti traucē uztvert galveno tēmu, sadrumstalo to atzaros un 
piebildēs. Apzinoties, ka jebkurā virsrakstā visu ielikt tāpat nav iespējams, jāatstāj vieta 
ievaddaĜā tēmas sīkākam pamatojumam un ierobežojumam. 
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Darba struktūra: 
 
- Titullapa (skat. nobeigumā) 
 
- Satura rādītājs  
 
- Ievads, kurā jānorāda un jāmotivē pētījuma temats, jāpamato pētījumam izvēlētās tēmas 
aktualitāte, problēma, koncepcija un hipotēzes. Ievadā precīzi jādefinē pētījuma objekts un 
priekšmets, pētījuma teorētiskā un empīriskā bāze, pētījuma mērėis un uzdevumi; pētījuma 
metodes. Ievadā koncentrētā veidā jāizklāsta pētījuma kopējā struktūra. Ievads – pēc daudzu 
rakstītāju praktiskās pieredzes - ir visgrūtākā promocijas darba sastāvdaĜa, jo prasa koncentrētu, 
precīzu, strukturētu domu un priekšstatu par to, kas un kā ietilpināts, izkārtots promocijas darba 
nodaĜās. Ieteikums promocijas darba ievadu rakstīt tad, kad promocijas darbs pamatos jau 
uzrakstīts, jo citādi, rakstot „pēc kārtas”, sākot ar ievadu, promocijas darba autors nevar 
paredzēt, kur, kādos teorijas un empīrijas plašumos rakstot viĦam būs jānokĜūst. Protams, ir 
svarīgi, sākot rakstīt uzstādīt pētījuma mērėi un pētījuma uzdevumus, tomēr jārēėinās, ka 
pētījuma gaitā tie var tikt precizēti vai pat mainīti. 
  
- NodaĜas 1,2 ...................................................... 
Vēlamas 3 - 4 nodaĜas ar apakšnodaĜām. Pārāk sīki strukturēts darbs (daudzas nodaĜas) neveido 
darba kopības sajūtu, pievērš lasītāja (recenzenta) uzmanību sīkām detaĜām, kas varbūt, 
promocijas darbu rakstot, tā autoram ir svarīgas, bet neliecina par rakstītāja spēju nošėirt svarīgo, 
būtisko no mazāk svarīgā un mazāk būtiskā. Eiropas tautām skaitlis trīs tradicionāli saistījies gan 
ar laika struktūras (pagātne, tagadne, nākotne), gan telpas struktūras (leja, vidus, augša) 
pabeigtību. Katrai no nodaĜām jābūt savstarpēji samērojamām. Nedrīkstētu būt, ka viena nodaĜa 
aptver gandrīz pusi no pētījuma, pārējām atstājot nelielu vietu. NodaĜu simetrisks izkārtojums 
liecina par spēju strukturēti domāt un tikpat strukturēti izklāstīt iegūtos rezultātus rakstiskā 
formā. Katras nodaĜas noslēgumā ir jābūt vismaz nelielam kopsavilkumam, kas apkopo un izceĜ 
galveno, par ko bijusi runā katrā no nodaĜām. 
 
- Nobeigums un Secinājumi 
Nobeigums un noslēguma secinājumi ir darba summa summarum, jo te paveiktais darbs jāvērtē 
no t.s. „putna lidojuma”. Svarīgi, lai ievadā solītie mērėi un uzdevumi, pētījuma objekts u.c. 
sakristu ar promocijas darba ievadā izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem. Labs atbalsts 
promocijas darba kopsecinājumiem, kas nedrīkstētu būt ne pārlieku gari, ne arī pārlieku īsi, ir 
nodaĜu secinājumi. Taču nav pieĜaujams, ka nodaĜu secinājumi tīrā veidā pārceĜo uz promocijas 
darba kopsecinājumu daĜu. Kopsecinājumiem un nobeigumam gan jāizaug no nodaĜu 
noslēgumos secinātā, bet jāveido augstāks vispārinātības un abstrakcijas līmenis. 
 
- Izmantotie informācijas avoti 
Atsevišėi jānošėir teorētiskā daĜa no avotiem (izmantotās daiĜliteratūras). Noformēšanas veids 
var mainīties un ir ne reizi vien mainījies, tāpēc svarīgi pirms izmantotās literatūras saraksta 
noformēšanas konsultēties doktorantūras padomē par noformējuma niansēm. Lai arī plašs 
izmantotās literatūras saraksts ir promocijas darba rota, tomēr jāraugās, lai šis saraksts nav 
pašmērėīgs un nosauktie teorētiskie darbi vai daiĜdarbi promocijas darbā tiek izmantoti (citēti vai 
citādi pieminēti). 
 
- Pielikumi  
Tā ir promocijas darba atsevišėa papildsadaĜa, kas neietilpst kopējā lappušu skaitā. Pielikumi 
darba vērtību ceĜ, bet tikai tādi pielikumi, kas pamattekstā tiek analizēti un komentēti. 
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8. pielikums 
  

Promocijas eksāmena programma 

 
 
Promocijas eksāmens doktorandam sastāv no 3 daĜām: 
 
Pirmaj ā daĜā jāsniedz atbildes uz literatūras teorijas jautājumu visiem literatūrzinātnes nozares 
/apakšnozaru un folkloristikas nozares/ apakšnozaru  doktorandiem;  teātra un kino teorijas 
jautājumu, etnomuzikoloăijas teorijas jautājumu visiem  mākslas nozares/ apakšnozaru 
doktorandiem.  
 
Otraj ā daĜā doktorands atbild uz  jautājumu par zinātnisko darbu,  īpašu uzmanību pievēršot  
pētniecības metodēm. Pēc doktoranda vēlēšanās šo jautājumu iespējams atbildēt svešvalodā 
(angĜu/vācu/ franču) un tādējādi vienlaicīgi tiek nokārtots eksāmens svešvalodā. Ja vienlaicīgi 
tiek kārtots eksāmens svešvalodā, tad uz otro jautājumu komisijas loceklis – speciālists 
attiecīgajā svešvalodā uzdod virkni papildjautājumu un nepieciešamības gadījumā var lūgt 
komentēt to vai citu stāstījuma daĜu sīkāk.  
 
 Trešajā daĜā jāsagatavojas atbildēt uz jautājumu  latviešu literatūras vēsturē  latviešu literatūras 
apakšnozares doktorandiem;  cittautu (angĜu, vācu, krievu, franču) literatūras vēsturē cittautu  
literatūras vēstures apakšnozarē; folklorā  un mitoloăijā   folkloristikas zinātĦu nozarē. Mākslas 
zinātĦu nozares teātra un kino vēstures un teorijas apakšnozares  doktorandiem   jāsagatavojas 
atbildēt  uz teātra/ kino vēstures jautājumiem virzienu un teātra / kino modeĜu aspektā, 
izmantojot ārzemju, latviešu, krievu teātra/ kino vēstures materiālu; par Baltijas tradicionālo 
mūziku  etnomuzikoloăijas apakšnozarē.  
 
Promocijas eksāmena jautājumus doktorands saĦem 24 stundas pirms eksāmena pie 
doktorantūras padomes sekretāra vai elektroniski.  
 
Eksāmena sagatavošanās laiks pirms atbildes 15 minūtes. Vidēji 20 – 30 minūtēs eksāmena 
kārtotājs sniedz atbildes uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem; pēc tam 10 – 15 minūtes notiek 
saruna/ atbildes uz eksāmenu komisijas jautājumiem, kuri radušies atbilžu noklausīšanās gaitā.  
 
Eksāmens notiek mutiski divas reizes akadēmiskā gada laikā (novembrī un jūnijā).  
 
Komisijas sastāvu nosaka nozares doktorantūras padome. Padomes sekretārs uzraksta 
priekšlikumu, ietverot to doktorandu vārdus, kuri vēlas kārtot promocijas eksāmenu. 
Priekšlikumu paraksta nozares doktorantūras padomes priekšsēdētājs. Dokumentu iesniedz LU 
prorektoram apstiprināšanai. LU prorektors izdod Rīkojumu par promocijas eksāmena komisijas 
apstiprināšanu un eksāmena pretendentu sarakstu.  
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9. pielikums 
 
 
 

Filoloăijas doktora studiju programmas salīdzinājums  

ar programmām ES valstīs un Latvijā – programmu plāns 
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10. pielikums 
 
 

Atsauksmes par Filoloăijas doktora studiju programmu.  

 
Aptaujas anketas  

par studiju programmas absolventu sagatavotību 
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11. pielikums 
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12. pielikums 
 

Aizstāvētie un izstrādes stadijā esošie  

promocijas darbi 

 
1) Aizstāvētie 
 
- Senkāne Olga.  Ilzes Šėipsnas  prozas poētika: sižets, tēli, vēstījums. /2003/ 
Zin. vad.  prof. B.Tabūns 
- Sandra Meškova.  Sievišėā  reprezentācijas latviešu un ziemeĜamerikāĦu literatūrā. / 2003/ 
Zin. vad. prof. 1. Novikova  
- Ilga Šuplinska.  Žanrostilistiskās tendences nacistiskās okupācijas laika latviešu dzejā. 
/2003/ 
 Zin. vad.  prof. V.Valeinis, asoc. prof. V.Vecgrāvis 
- Zanda Gūtmane.  Varas tēmas interpretācija RaiĦa nepabeigtajā traăēdijā „Kajs Grakhs” 
un MārtiĦa Zīverta nepabeigtajā lugā „Ifigenija”. /2003/ 
Zin. vad. prof. B.Kalnačs 
- Ieva Zole.  Monogrāfija „P ēteris Pētersons”. / 2003/  
Zin. vad. prof. S.Radzobe 
- Māris Ruks. 20.gs. modernisma literatūras strāvojumi un ietekmes latviešu trimdas dzejā. 
/2003/ 
Zin. vad. prof. J.Kursīte- Pakule 
- Viesturs Zanders. Rīgas latviešu biedrības izdevējdarbība ( 1868 – 1940) / 2004/ 
Zin. vad.   ---  
 - Daina Pakalna.   Bibliotēkas loma pirmsskolas  vecuma bērnu  izziĦas interešu un radošās   
fantāzijas realizēšanā /2004/ 
Zin. vad.  doc. I.Gudakovska 
- L īga KrūmiĦa. Latviešu kalendāri. 1758-1919: bibliografēšanas metodika un 
kultūrvēsturisks raksturojums / 2005/ 
Zin. vad. ---  
- Baiba Holma.  Zināšanu organizācijas lingvistiskie aspekti / 2005/ 
Zin. vad. ---  
- Baiba Krogzeme- Mosgorda.   AtmiĦu albumu tradīcija Latvijā sociālajā un kultūras 
kontekstā /2005/ 
Zin. vad. asoc. prof. I.KalniĦa 
- Jana Dreimane. Latvijas bibliotēkas otrās padomju okupācijas gados. / 2005/ 
Zin. vad. asoc. prof. V.Vecgrāvis 
- Anda Kuduma.  Leldes Stumbres  dramaturăija. /2005/ 
Zin. vad. – prof. B.Kalnačs 
- Elita SaliĦa. Velsiešu dzejas tradīcija Dilana Tomasa daiĜradē./ 2005/ 
Zin. vad. – prof. S.Ankrava  
- Evija Veide. Biogrāfiskās un vēsturiskās prozas modifikācijas Marăera ZariĦa daiĜradē.  
/2005/ 
Zin. vad. prof. A.CimdiĦa 
- Jurijs Sadlovskis. UkraiĦu dzeja 19. un 20.gs. mijā  un krievu  „sudraba laikmets”/2000/ 
Zin. vad.  prof. L.Sproăe 
- NataĜja PoĜakova.  Vīnes modernisma pozīcijas: identitātes un stila problēmas Pētera 
Altenberga daiĜradē. / 2005/ 
Zin. vad. --- 
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- Jana Rudzīte.   Dadaisms un tā interpretācijas konteksti./ 2006./ 
Zin. vad.  prof. J.Kursīte- Pakule 
 
- Agnese Mortukāne.  Ričards Brislijs  Šeridans un angĜu 18. gadsimta komēdija./2006/ 
Zin. vad. --- 
- Eva Eglāja- Kristsone.  Padomju Latvijas un trimdas literātu  saskarsme dzelzs  priekškara 
laikmetā ( 20. gs. 50. – 80. gadi). / 2007./ 
Zin. vad. prof. A.CimdiĦa 
- Iveta Narodovska.  Gundegas Repšes proza kontekstā ar mūsdienu krievu sieviešu prozas 
strāvojumiem. / 2007/ 
Zin. vad. prof. A.CimdiĦa 
- Ilze Sperga.  Sievietes suicīds mūsdienu latviešu prozā. / 2007/ 
Zin. vad. prof. A.CimdiĦa 
- Vineta Gerkena.  Mūsdienu bibliotekārās apkalpošanas pamattendences. / 2007/ 
Zin. vad. prof. B.Sporāne 
- Baiba Mūze.  Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte /2007/ 
Zin. vad prof. B.Sporāne 
- Ingars Gusāns.  Kallimaha  himnu poētika. / 2007/ 
Zin. vad. asoc. prof. V.Paparinska 
- Bārbala Stroda. Mītiskā  paradigma 20. gadsimta angĜu fantāzijas prozā . /2007/ 
Zin. vad. prof. S.Ankrava 
- Pāvels Glušakovs.  Krievu trimdas  vēsturiskās prozas žanri: ( 20. gadsimta 20. – 30. gados 
Latvijā) / 2007/ 
 Zin. vad. prof. L.Sproăe 
- RūsiĦš Valdis.  Dualitāte seno latviešu reliăiskajos priekšstatos . / 2007/ 
Zin. vad.  prof. J.Kursīte – Pakule 
-  Tatjana BarišĦikova.   Nepabeigtie teksti Marinas Cvetajevas daiĜradē. /2007/ 
Zin. vad. prof. L.Sproăe 
- L īga Ulberte  Episkā teātra  pieredze Eiropā un Latvijā. / 2007/ 
Zin. vad. prof. S.Radzobe 
- Brigita C īrule.  Maăijas interpretācija  romiešu dzejas tekstos: amor/furor poētiskais 
diskurss . / 2007/ 
Zin. vad. --- 
 
Pārakredit ācijas periodā kopā aizstāvēts 31 promocijas darbs . 
 
 
2) Doktora darbs iesniegts un pieĦemts promocijas padomē darba 
aizstāvēšanai 
 
- Andrejs VasiĜenko. Apokalipses tēma postmodernajā literatūrā (U.Eko, T.Pinčons, 
G.Grass, V.Sorokins). 
Zin. vad. – doc. E.OšiĦš 
- Baiba Kalna – Puėīte. Latviešu teātris (1940 – 1945) totalitārisma mākslas kontekstā. 
Zin. vad. prof. S.Radzobe 
- Una Smilgaine.   ŠūpuĜdziesmas un ucināmās dziesmas latviešu bērnu folklorā. 
Zin. vad. prof. J.Kursīte-Pakule 
- Antra Leine.  Literārā teksta interpretācija Dž. Ostenas romānu ekranizācijās. 
Zin. vad. asoc. prof. V.Freibergs 
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3) Promocijas darbs sagatavots iesniegšanai promocijas padomē 
 
- Rimands Ceplis. Latviešu jaunākā proza: sociālā realitāte un teksts. 1991 – 2004.  
Zin. vad. prof. A.CimdiĦa 
- Ingr īda Vilkārse.  Operas režija Latvijas Nacionālajā  operā. 1990 – 2003. 
Zin. vad. prof. S.Radzobe 
 
 
4) Doktora darbs izstrādes stadijā 
 
- Gita GirĦus.  Mīts un vēsture latviešu kara teikās. 
Zin. vad. asoc. prof. I.KalniĦa 
- Aleksejs Taube.  Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā: postmodernā interpretācija. 
Zin. vad. asoc. prof. V.Freibergs 
- Maira Valtere .  KārĜa Skalbes dzejas un prozas poētika (Monogrāfija). 
 Zin. vad. prof. R.Briedis 
- Jolanta Stauga.  Dzīvnieki precību un kāzu tekstos  (pēc latviešu tautasdziesmu 
materiāliem) 
Zin. vad. prof. J.Kursīte–Pakule 
- Iveta Ratinīka.  Eksistenciālisma  poētikas iezīmes latviešu un amerikāĦu dzejā pēc otrā 
pasaules kara: konceptuālie tēli un metaforas. 
Zin. vad. asoc. prof. V.Freibergs 
- Marta Dzi Ĝuma.  V.GrēviĦa dzejas poētika. 
 Zin. vad. prof. J.Kursīte–Pakule 
- Rita Meinerte.  Reminiscences un analoăijas latviešu 60. – 70. gadu dzejā. 
Zin. vad. prof. J.Kursīte–Pakule 
- Ināra Klekere- Krekele.  Dzejas publikācijas un izplatība: 1789 – 1855 
Zin. vad. asoc. prof. V.Zanders 
- Ilze KĜaviĦa.  Jaunais Rīgas teātris. 1908 – 1915 
 Zin. vad. prof. S.Radzobe 
- Sandra Ratniece. Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu literatūrā laika posmā no 20. gs. 
sākuma līdz 1. pasaules karam. 
 Zin. vad. prof. J.Kursīte–Pakule 
- Kārlis V ērdi Ħš.  Latviešu dzejproza 20. gadsimtā. 
Zin. vad. prof. J.Kursīte–Pakule 
- Ieva Bargā.  Sengrieėu didaktiskās dzejas pirmsākumi: žanra raksturiezīmes. 
 Zin. vad. asoc. prof. V.Paparinska 
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13. pielikums 
 

Doktorandu rakstu kr ājumu „Platforma”  

titullapas un satura rādītāji 
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14. pielikums 
 

 
Valsts pētījumu programmas LETONIKA materi āli 

 
 
http://www.letonikasprogramma.lv/ 
 
 

 
 
 



 229

15. pielikums 
 

 
Filoloăijas doktora programmas diploma pielikuma paraugs 

 

 
  LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 

Reă. Nr. 3341000218 
RaiĦa bulvāris 19. Rīga. Latvija. LV-1586: tālr. 7034301. 7034320: fakss 7034513: e-pasts 
lu@lanet.lv 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 

kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu 

objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) 

akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas 

sekmīgi pabeigto studiju būtību līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par 

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tā atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā 

sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma S ērija   Nr.  )  

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Vārds:  Tests 

1.2. Uzvārds:  Tests 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 11.07.1977. 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods:  Tests 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Filoloăijas doktora zinātniskais grāds,  mākslas zinātĦu doktora zinātniskais grāds 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātne  
2.3.  Kvalifikācijas piešėīrējas iestādes nosaukums un statuss: 

Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte 
 2.4.   Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss : tā pati, kas minēta   
          2.3. punktā 
2.5.Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
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3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

Doktora ( zinātniskais) grāds 
 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums: 

3 gadi pilna laika studiju, 144 Latvijas kredītpunkti, 216 ECTS kredītpunkti,  2002. - 
2008. 

 
3.3. UzĦemšanas prasības: 

Maăistra grāds filoloăijā (Mag. philol.) literatūrzinātnes, folkloristikas nozarē un maăistra grāds 
mākslas zinātnē  (Mag. art.).Gadījumā, ja pretendentam ir augstākā izglītība citā specialitātē,  ir 
kārtojami divi pārbaudījumi: literatūrzinātnē/ folkloristikā/ mākslas zinātnē un izvēlētajā 
specializācijas priekšmetā.   

 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
 

4.1. Studiju veids: pilna un  nepilna laika studijas 
4.2. Programmas prasības: 

� apgūt teorētiskās zināšanas izvēlētā nozarē un  apakšnozarē; 
� iegūt pētniecības un zinātniskā darba pieredzi; 
� apliecināt savu kompetenci ar promocijas darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu, t.sk.: 

sagatavot un publicēt zinātniskus rakstus un uzstāties ar ziĦojumiem starptautiskajās 
konferencēs par promocijas darba tēmu; 
izstrādāt un publiski aizstāvēt promocijas darbu, kuru veido patstāvīgs un oriăināls 
pētījums, kas izvēlētajā tēmā sniedz novatoriskas atziĦas  vai arī promocijas darbs – 
monogrāfija.  

 
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 
A DAěA (OBLIGĀTĀ) 

Kursa nosaukums  Kredītpunkti ECTS 
kredīti  

Vērtējums  

    
    
    
    

 
4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Atzīme (nozīme)  Atzīmes īpatsvars šīs programmas absolventu vidū  

10 (izcili)  4%  
9 (teicami)  27%  
8 (Ĝoti labi)  35%  

7 (labi)  23%  
6 (gandrīz labi)  10%  

5 (viduvēji)   6%  
4 (gandrīz viduvēji)   2%  
3-1 (neapmierinoši)  0%  

Kvalifik ācijas īpašnieka vidējā svērtā atzīme: 8.5 
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4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta" 

Kvalifik ācijas klases "Standarta" piešėiršanas kritērijus sk. 6.1. punktā. 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Profesionālais statuss:  

Nav paredzēts piešėirt. 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 

Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija    Nr.  

Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Latvijas Universitāte. 

Latvijas Universitātes  Filoloăijas doktora  studiju programma  ir akreditēta no. 

Papildinājums punktam 4.4. 
Kvalifik ācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēėina pēc formulas: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av 
– vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daĜas 
kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos. 
 

Papildinājums punktam 4.5. 
Kvalifik ācija klases "Standarta" piešėiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas prasības. 

6.2. Papildinformācijas avoti: 

Latvijas Universitāte 
RaiĦa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-7034444,                                                 
fakss: +371-7225039; e-pasts: lu@lu.lv 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)  
VaĜĦu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006 
e-pasts: ieva@aic.lv 

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 28.04.2004. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ____________________I. Lācis 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Universitātes rektors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Sk. nākamās divas lappuses 
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