
Akadēmiskie teoloģiskie 
turpinājumizdevumi Latvijā 

20. un 21. gs. 



Pirmie teoloģijas žurnāli 19. gs. Eiropā 

- "Theologische Quartalschrift"  

(1819. g.); 

- "Theologische Rundschau"  

(1897. g.); 

- "Zeitschrift für Theologie und Kirche"  

(1891. g.); 

- "The Journal of Theological Studies"  

(1899. g.) 



Pirmais teoloģijas žurnāls Baltijā 

"Dorpater Zeitschrift für 

Theologie und Kirche" (iznāca 

Tērbatā (Dorpatā), 1859-1874) 



Akadēmiskas ievirzes teoloģiskie 
turpinājumizdevumi Latvijā (1918-1940) - 

 "Reliģiski-filozofiski Raksti" (no 1925. līdz 

1940 g. 5 numuri); 

- "Studia Theologica" (divi sējumi); 

- Latvijas Universitātes Rakstu Teoloģijas 

fakultātes sērija (1938-1940); 

- Latvijas Universitātes Rakstu Katoļu 

teoloģijas fakultātes sērija (1939. g.); 

- "Latvijas Pareizticīgais Teoloģijas 

Vēstnesis" (1939-1940); 

- "Ceļš" (1935-1940) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







"Ceļa" iznākšanas posmi 

1935-1940 

1988-1991 

1992- 



Apakšnosaukumi 

1935-1940 - laikraksts reliģijai un gara dzīvei; 

1988-1991  - teoloģisks rakstu krājums 

1994-2009 - teoloģisks un kultūrvēsturisks 
žurnāls (izdevums); 

2010-  - žurnālā teoloģijā, reliģijpētniecībā un 
kultūrvēsturē; 



"Ceļa" pirmā redakcija  

No Teoloģijas fakultātes - K. Kundziņš un  

                   V. Maldonis; 

no Baznīcas virsvaldes - A. Mačulāns, E. Stange,      

G. Šaurums (atb. redaktors); 

 no Teoloģijas fakultātes absolventu biedrības -       

A. Freijs un P. Rozenbergs; 

- no skolu valdes - L. Bērziņš. 



Galvenās sadaļas pirmajā iznākšanas 
posmā 

Vispārīgi raksti"; 

"Skola un pedagoģija"; 

"Domu izmaiņai"; 

"Grāmatu apskats";  

"Hronika." 



- "Ceļš dos zinātniskus, reliģiskus, ētiskus 

un paidogoģiskus rakstus." 

(T. Grīnbergs) 

- "jauno laikrakstu nolēma nosaukt 

"Ceļš", lai tas būtu ceļš, kas vestu mūsu 

laiku meklētājus pie mūžības labākas 

izpratnes" 

(G. Šaurums) 







1988-1991 

 Jānis Liepiņš (galv. red.);  

Juris Rubenis (galv. red. 
vietn.);  

Roberts Akmentiņš, Arturs 
Kaminskis, Modris Plāte, 
Jānis Vanags. 



Galvenās pirmā numura sadaļas 

luteriskā teoloģija vakar un šodien; 

ekumenisms; 

 kristīgā prakse; 

zinātne un reliģija; 

aktualitātes; 



Redaktori 

Aida Prēdele (nr. 3/4 redaktore); 

 Guntis Dišlers (nr. 5-8 red.); 

 Ingrida Vāverniece un Normunds Kamergrauzis 
(nr.9 red.). 



1992 - redaktore I. Vāverniece, atbildīgā 
par izdevumu - S. Bikova; 

1994 - I. Zvirgzds ( atb. sekretārs); 

1995-2005 - E. Grīslis (galv. red.); 

2006 - 2012 J. Cālītis (galv. red.),  
V. Tēraudkalns (atb. red.) 

2013-  V. Tēraudkalns (atb. red.),  
I. Jansone (sast. un red.) 



Tirāžas 

 

1991. g. - 2000 eks. 

1992. g. - 4000 eks. 

2014. g. - 150 eks. 


