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Mērķis un metodika

Mērķis: Sniegt ieskatu par LU Muzeja LU Studentu akadēmisko mūža 

organizāciju apakškolekcijas priekšmetiem, kas laikposmā no 2018. 

gada līdz 2020. gadam tikuši izmantoti pētnieciskajā darbā, uzsverot 

nākotnes perspektīvas citu priekšmetu izpētē.

Metodika: Aprakstošā metode, lai izveidotu strukturētu stāstījumu 

tematiskā secībā, izvēloties konkrētus pētītos muzejiskos priekšmetus, 

ņemot vērā tā pētniecisko un vispārīgo aktualitāti.
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LU Studentu akadēmisko mūža 
organizāciju apakškolekcija: īss ievads 
• Laikposmā no 2018. gada 5. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim LU 

Muzeja LU vēstures kolekcijā tika veikts sistēmisks LU Studentu 
akadēmisko mūža organizāciju apakškolekcijas izveides darbs, kura 
rezultātā ir izveidota 983 priekšmetu apakškolekcija, no kuriem 618 ir 
novērtēti Krājuma komisijā, bet 365 nav novērtēti, bet, kopā ar 
novērtētajiem, uzskaitīti LU Muzeja LUIS Datubāzē;

• Priekšmeti piederīgi sekojošām studentu akadēmiskajā mūža organizācijām: 
studentu korporācijām, studenšu korporācijām, studentu konkordijām, 
studentu vienībām un studentu biedrībām;

• Visapjomīgākais ir studentu korporāciju priekšmetu klāsts: vairāk kā 555.

• Vismazāk apjomīgākais ir studentu konkordiju priekšmetu klāsts: mazāk kā 
11.
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Pētnieciskajā darbā izmantotie studentu 
akadēmisko mūža organizāciju priekšmeti
▪ Studentu korporācijas: 25;

▪ Studentu konkordijas: 7;

▪ Studentu biedrības: 1;

▪ Kopā: 33 LU studentu akadēmisko mūža organizāciju priekšmeti.
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Pētniecībā izmantoto studentu korporāciju 
priekšmetu sadalījums pa publikācijām

▪ Mēneša priekšmets - 20 (studentu korporācijas Talavija (2), Latvia
(14) un Fraternitas Cursica (4));

▪ LU Simtgades atklājumi – 6 (studentu korporācijas Fraternitas
Rigensis (2), Talavija (1) un Latvia (3));

▪ ZEM LUPAS - 1 (studentu korporācija Welecja).
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Pētniecībā izmantoto citu studentu akadēmisko 
mūža organizāciju sadalījums pa publikācijām

▪ZEM LUPAS - 8 (7 studentu konkordijas Imantija un Zelmenis, un 1 LU 
studentu biedrība Fraternitas Rusticana).



Izmantotie LU Studentu 
akadēmisko mūža 

organizāciju priekšmeti 
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LU Studentu biedrība Fraternitas Rusticana
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Studentu korporācija Latvia

9



…
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…
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Studentu konkordijas Imantija un Zelmenis
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Studentu korporācija Fraternitas
Cursica
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Turpmākās pētnieciskās perspektīvas 

• LU Studentu akadēmiskās mūža organizācijas priekšmetu pētniecībā 
nav tikusi pievērsta uzmanība studenšu korporācijām, lai gan to 
apjoms apakškolekcijas klastā nav liels, salīdzinājumā ar studentu 
korporāciju priekšmetu apjomu.

• Pašlaik tiek strādāts pie 2021. gada decembra mēneša priekšmeta 
«Akadēmiskās paukošanās inventārs».

• Notiek arī mēģinājumi sintezēt LU studentu akadēmisko mūža 
organizāciju vēsturi ar citu apakškolekciju priekšmetiem, piemēram, LU 
dāvinājumu apakškolekcijas priekšmetiem.

• Esošo LU Muzeja rubriku ievietošana LU ERR drošai glabāšanai.
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Secinājumi 

• Balstoties uz pētniecisko publikāciju bāzes, pašreiz pētnieciskā darbā pamatā izmantoti 
muzejiskie priekšmeti, kas piederīgi pie studentu korporācijām, studentu konkordijām un 
studentu akadēmiskajām biedrībām. 

• Pētnieciskais darbs notika paralēli ar pašas apakškolekcijas izveidošanu, kas ilga aptuveni 
1,5 gadu. Katra attiecīgā priekšmeta izpēte aizņēma laiku aptuveni 1-3 mēnešus. 

• Izveidojot un apzinot visu LU studentu akadēmisko mūža organizāciju apakškolekcijas
nepieciešamos priekšmetus, ir iegūti vairāk muzejisko priekšmetu turpmākai pētniecībai. 

• Par sevišķi neizpētītiem jāatzīst studenšu korporāciju priekšmeti, kas pamato 
nepieciešamību veikt pētniecisko darbu, izveidojot publikāciju LU Muzeja rubrikai vai 
kādām citam resursam, piemēram, žurnālam Universitas. Jāturpina arī pētnieciskais darbs 
ar pārējiem studentu korporāciju priekšmetiem, kas sistematizēti, kā arī nepieciešams 
uzsākt kreiso (marksistisko) akadēmisko studentu organizāciju priekšmetu sistematizāciju 
pētnieciskajam darbam nākotnē. 
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Paldies par uzmanību!


