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Josifs Trofimovs – asociētais
profesors, filoloģijas habilitētais
doktors, literatūrzinātnieks. 
Dzimis 1947. gada 1. februārī Lietuvā,
Zobolotjes ciemā, netālu no
Švenčones, vecticībnieku ģimenē.
Miris 2007. gada 18. februārī
Daugavpilī.

Izcelsme

Foto no www.russkije.lv

http://www.russkije.lv/lv/lib/read/joseph-trofimov.html


Studējis filoloģiju Viļņas un Kaļiņingradas Universitātē.
1970. gadā J. Trofimovs uzsāka darbu kā krievu valodas
un literatūras skolotājs Kaļiņingradas apgabala Kalugas
ciema skolā, kur septiņus gadus mācīja skolēniem
krievu valodu.

Izglītība un darbs



Daugavpils Krievu kultūras centra (M. Kaļistratova nams)
valdes priekšsēdētājs
Starptautiskās zinātniski izglītojošās konferences “Kirila un
Metodija lasījumi” organizētājs
Žurnāla “Провинциальный альманах HRONOS” redaktors
Daugavpils Universitātes Krievu literatūras un kultūras
katedras profesors

Ieņemamie amati



1988. gadā Josifs Trofimovs tika uzaicināts strādāt Daugavpils
Pedagoģijas institūtā (no 1993. g. – Daugavpils Pedagoģijas
universitāte; no 2001. g. – Daugavpils Universitāte).

Darbs Daugavpils Universitātē

Attēls no www.daugavpils.lv

No 1988. gada J. Trofimovs
strādāja Krievu literatūras un
kultūras katedrā – sākotnēji
par docentu, pēc doktora
disertācijas aizstāvēšanas –
par asociēto profesoru, no
2003. gada – par profesoru.

https://www.visitdaugavpils.lv/ru/foto-galerija/novembris-daugavpili/


1980. gadā J. Trofimovs aizstāvēja filoloģijas zinātņu kandidāta
disertāciju:
«Н. А. Некрасов – мастер психологического анализа» 
(N. Ņekrasovs – psiholoģiskās analīzes meistars)

1998. gadā aizstāvēja doktora disertāciju: 
«Провинция в русской авангардной прозе 1890-1920-х годов»
(Province 1890.-1920. gadu krievu avangarda prozā)

Zinātniskie  darbi



«Школьный литературный словарь» (Skolas literārā vārdnīca), 1996
«Русская литература и православие» (Krievu literatūra un pareizticība),
2005
«Искушение литературой. Николай Гоголь и эстетика духовной прозы
первой половины XIX века» (Kārdinājums ar literatūru. Nikolajs Gogolis
un 19. gadsimta pirmās puses garīgās prozas estētika), 2006

Josifs Trofimovs ir daudzu rakstu,
mācību līdzekļu un monogrāfiju autors:

Dzīves laikā tika publicētas 3 monogrāfijas, 29 raksti zinātniskajos
žurnālos un rakstu krājumos, 6 konferenču tēzes un 1 mācību grāmata.



LATGALES CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ PAR
JOSIFU TROFIMOVU

03 Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte.
Pētniecība un zinātne 80 gados, 2001

01 In Memoriam : Иосиф Васильевич
Трофимов, 2009

02 Šteimans, Josifs. Daugavpils augstskolas
pedagogi un studenti, 2008
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JOSIFA TROFIMOVA AUTORDARBU SARAKSTS
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Трофимов, И. В. Школьный
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Отец Георгий, Э. Б. Мекш, И. В.
Трофимов. Русская литература
и православие, 2005

06 Русская поэзия: год 1921
[сборник], 2001
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