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Vēsture ir zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības attīstību un šīs

attīstības posmus no tālas pagātnes līdz mūsdienām. Tā atklāj un

apraksta pagātnes notikumus, un noskaidro arī kopsakaru pagātnes

norisēm.
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„Vēsture ir nopietns un svarīgs priekšmets mūsu izglītības sistēmā. Tas ir 

svarīgs priekšmets savā pedagoģiskā, kultūras un intelektuālās izpausmes 

aspektā. Bet vēsture ir arī kaut kas vairāk – uz vēstures pamata veidojas 

nacionālā identitāte, uz vēstures pamata lielā mērā veidojās arī patriotisms 

un emocionālā saistība ar savu valsti un savu tautu”. 

LR prezidente Vaira Vīķe – Freiberga (22.10.2004.)

Vēsture ir viena no pretrunīgākajām zinātnēm, kura balstās galvenokārt

uz izziņas procesu. Būtiskākais ir ne tik daudz aprobežoties ar

faktaloģiskām zināšanām, bet gan orientēties uz analīzes, sintēzes

un novērtēšanas procesu. Tieši šāda pieeja tiek izmantota arī mūsu

kopīgajās stundās. Katram laikmetam ir sava raksturīga vēsture,

propaganda un ideoloģija. Jūsu domas?



Vēsturei kā zinātnei ir arī palīgdisciplīnas:

Arheoloģija pēta vēsturi, izmantojot lietišķos vēstures avotus – arheoloģijas 

pieminekļus – senlietas, būves, apbedījumus u.c.

Arheogrāfija pēta rakstīto vēstures avotus un to apzināšanas, aprakstīšanas 

un publicēšanas teorijas un prakses jautājumus.

Heraldika pēta ģerboņus kā vēstures avotu.

Numismātika pēta monētas un monētu depozītus, naudu, kā arī ar to 

saistītos rakstītos avotus.

Ģenealoģija pēta radurakstus, dzimtu, ģimeņu un atsevišķu personu 

izcelšanos, radniecības saites.

Sfragistika pēta zīmogus (piestiprināšanas veidus, materiālus, ziņas par 

zīmogu nodevām, viltošanu utt.) un to veidošanos, saistību ar valsts un 

dzimtas attīstību.
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Diplomātika nodarbojas ar dokumentu formas un satura pētniecību. 

Tās uzdevums ir noteikt dokumentu autentiskumu.

Hronoloģija pēta dažādu tautu gadu skaitīšanas sistēmas un laika 

noteikšanas paņēmienus kalendāros, palīdz noteikt vēstures avota 

rašanās laiku, sniedz notikumu uzskaitījumu laika secībā.

Paleogrāfija pēta rakstu zīmju attīstības vēsturi, kā arī konstatē un 

pēta rakstību grafisko formu, veidošanas paņēmienus, 

saīsinājumus u.c. īpašības, attīstības likumsakarības dažādu laiku 

rakstu pieminekļos.
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Vēstures periodizācija (iedalījums)

Viens no strīdīgākiem jautājumiem, jo jautājums par to kā pareizāk iedalīt

vēsturi ir ļoti daudzpusīgs. Ir vairāki pieņēmumi un hipotēzes, bet

savukārt katram vēstures posmam ir atkal sava periodizācija.



Mana izmantotā pieeja vēstures periodizācijā :

1) Aizvēsture - no cilvēku izcelšanās līdz dzelzs laikmeta beigām (ap 

2500.g. p.m.ē.)

2) Senie laiki - no pirmatnējo civilizāciju izveides līdz Rietumromas 

impērijas bojāejas 476.g. p.m.ē.

3) Viduslaiki - no Rietumromas impērijas bojāejas līdz K.Kolumba 

Amerikas atklāšanai 1492.g.

4) Jaunie laiki - no lielajiem ģeogrāfiskiem atklājumiem līdz Pirmā 

pasaules kara sākumam 1914.g.

5) Jaunākie laiki - no Pirmā pasaules kara līdz PSRS sabrukumam 

1991.g.

6) Visjaunākie laiki no PSRS sabrukuma līdz šim brīdim.
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Taču, kā jau tika minēts, pastāv vairāki varianti vēstures iedalīšanai, tāpēc

Jūsu mājas darbs ir atrast un pamatot savu pieeju Pasaules un

Latvijas vēstures periodizācijai.

Darbu nodot elektroniski, nosūtot uz e-pastu, nedēļas laikā. Darba formāts 

līdz 2 lpp. brīvā stilā.


