
S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 1 no 4

KURSA KODS Valo4A17

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Literatūrzinātnes terminoloģija
Kursa nosaukums angliski Terminology of Literary Theory
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija
4. kurss, 7. semestris

Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits 2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJA
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Anita Helviga LiepU HMZF Asistente, Mg. philol.
Kopējais stundu skaits 80
Lekciju skaits 8 (16 stundas)
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8 (16 stundas)

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis 1-4
Pārbaudes forma/-as ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Ievads literatūrzinātnes studijās
Literatūras veidu un žanru teorija: dzeja, proza, drāma

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība (lietišķā valodniecība)
Kursa mērķi Nodrošināt studentu izpratni par literatūrzinātnes terminoloģijas 

zinātniski teorētiskajiem un praktiskā lietojuma aspektiem
Kursa uzdevumi 1) veidot  latviešu  terminoloģijas  teorētiskā  aspekta  izpratni

literatūrzinātnes nozares kontekstā
2) radīt  priekšstatu par literatūrzinātnes terminoloģijas attīstības

posmiem un galvenajiem terminu resursiem katrā no tiem
3) analizēt  literatūrzinātnes  terminu  avotus  (vārdnīcas,

rokasgrāmatas, mācību līdzekļus u. c.)
4) izkopt  prasmi  izvērtēt  literatūrteorētisko,  literatūrkritisko,

literatūrvēsturisko materiālu terminoloģiskā aspektā
Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas  par  terminoloģijas  teoriju  un  attīstības  posmiem.

Terminoloģijas lietošanas prasmes. Terminoloģiskā kompetence.
angliski Knowledge of the theory of terminology and the stages of 

terminology development. Skills of using terminology. 
Terminological competence.

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Latviešu  terminoloģijas  jautājumu  pamatnostādnes  un  terminrades  standartizācijas

process. Literatūrzinātnes terminu resursi un galvenie terminoloģijas attīstības posmi.
Terminu raksturojums cilmes un derivatīvajā aspektā, galvenie derivatīvi strukturālie
modeļi. Literatūrzinātnes terminu semantiski funkcionālā specifika.

angliski Key viewpoints of Latvian terminology and standardization process of term-formation.
Resources of literary theory terms and key stages of terminology development.Term 
characterizationin the aspect of their origin and derivation, principal structural models 
of derivation.Semantically functional specificity of literary theory terms.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās

Veids

I daļa. Latviešu terminoloģijas jautājumu pamatnostādnes
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Jēdziena „termins” izpratne. Nozares terminu resursi. 2 lekcija
Terminrades  standartizācijas  procesuālā  norise  Latvijā. Pārskats
par  latviešu  terminoloģijas  vēsturiskajiem  attīstības  posmiem.
Jaunākā terminoloģijas attīstības posma tendences. 

4 lekcija

II daļa. Literatūrzinātnes terminoloģijas attīstības posmi un galvenie terminu resursi
1. posms  –  no  pirmsākumiem  līdz  19. gadsimta  vidum
(J. Višmaņa  „Nevācu  Opics  jeb  īsa  pamācība  latviešu  dzejas
mākslā” (1697); G. F. Stendera „Par poēziju” (1789) u. c.).

2 lekcija

2. posms – no 19. gadsimta vidus līdz 20. gadsimta sākumam
(K. Hūgenbergera, A. Kronvalda, M. Krogzemja, M. Kaudzītes
E. Dinsberga, J. Kalniņa, A. Brača u. c. darbi).

2 lekcija

3. posms  –  no  20. gadsimta  sākuma  līdz  40. gadu  vidum
(K. Dziļlejas,  R. Klaustiņa,  K. Kārkliņa,  K. Kurcalta,
A. Bērzkalnes, L. Bērziņa u. c. darbi).

2 lekcija

4. posms  –  no  20. gadsimta  40. gadu  vidus  līdz  90. gadiem
(Literatūrzinātnes terminu 21. biļetens,  Īsā literatūrzinātnisko
terminu  vārdnīca,  Mazā  literatūrzinātnes  terminu  vārdnīca
u. c. terminu resursi).

2 lekcija
praktiskā nodarbība

5. posms  –  20. gadsimta  beigas  un  21. gadsimta  sākums
(J. Kursītes  vārdnīcas  Poētikas  terminu  vārdnīca,  Dzejas
vārdnīca,  mācību  līdzekļi,  rokasgrāmatas,  elektroniskie  u.  c.
terminu resursi).

6 lekcija 
praktiskās
nodarbības

III daļa. Literatūrzinātnes terminu raksturojums cilmes un derivatīvajā aspektā
Pašcilmes vārdu un aizguvumu proporcionalitāte literatūrzinātnes
terminoloģijā.  Aizgūto  vārddaļu  izmantojums.  Absolūtās
sinonīmijas gadījumi.

2 lekcija
praktiskā nodarbība

Literatūrzinātnes terminoloģijā izmantotie derivatīvie paņēmieni –
morfoloģiskais,  sintaktiski  morfoloģiskais,  sintaktiskais,
sintaktiski  leksiskais,  semantiskais.  Derivatīvi  aktīvākās
vārdšķiras – lietvārds, īpašības vārds, apstākļa vārds un darbības
vārds  terminoloģiskajā  sistēmā.  Derivatīvi  strukturālie  modeļi
(atvasinājumi,  salikteņi,  ģenitīveņi,  defissavienojumi,  deonīmi,
separējumi).

4 lekcija
praktiskās
nodarbības

IV daļa. Literatūrzinātnes terminu semantiski funkcionālā specifika
Literatūrzinātnes  terminu  atveidojums  un  marķējums
skaidrojošajās vārdnīcās.  Daudznozīmīgi  vārdi  termina  funkcijā.
Terminu homonīmija (lietojums plašākajā un šaurākajā nozīmē).

2 praktiskās
nodarbības

Terminu  lietojums  vispārlietojamā  leksikā,  preses  valodā,
sarunvalodā.  Termins  pārnestā  nozīmē.  Determinoloģizācijas
iezīmes.

2 praktiskās
nodarbības

Problēmgadījumi un kļūdas terminoloģiskās leksikas lietošanā 2 praktiskā nodarbība
Kopā: 32

STUDENTA PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba

tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais rezultāts

I daļa
Terminoloģijas loma 
zinātniskā un 
populārzinātniskā 
literatūrā

Saskatīt un raksturot terminus 
literatūrzinātniskā tekstā

4 Prot noteikt terminus un 
raksturot to lomu zinātniskā 
tekstā 

II daļa
Terminu vārdnīcas kā 
būtisks uzziņu avots

Veikt terminu atspoguļojuma un 
skaidrojuma salīdzināšanu dažādu
laiku terminu vārdnīcās

10 Spēj orientēties dažādās 
terminu vārdnīcās, atlasīt un 
salīdzināt informāciju 

III daļa
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Dažādi derivatīvi 
strukturālie modeļi 
literatūrzinātnes 
terminoloģijā

Ekscerpēt materiālu, šķirot un 
grupēt to, raksturojot dažādus 
derivatīvos aspektus

20 Pazīst tekstā dažādus 
derivatīvi strukturālos 
terminu modeļus, raksturojot 
to galvenās semantiskās 
grupas

IV daļa
Literatūrzinātnes 
terminu atveidojums un 
skaidrojums 
vispārlietojamās 
leksikas vārdnīcās

Noteikt vārda semantiski 
funkcionālo specifiku un veikt 
leksikogrāfisko raksturojumu

14 Spēj atšķirt vārda lietojumu 
termina un netermina 
funkcijā, pārnestā un 
metaforiskā nozīmē

Kopā: 48

Prasības KRP iegūšanai Apgūta teorētiskā literatūra.
Izstrādāti patstāvīgie darbi un saņemts vērtējums pārbaudes darbos.
Nokārtots ieskaites darbs.

Mācību pamatliteratūra * Skujiņa, V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga: LVI, 2002.
* Terminrades process pēdējo piecpadsmit gadu laikā: pagātnes mantojums un
nākotnes  perspektīvas.  Latviešu  valoda  15 neatkarības  gados:  Lingvistiskā
situācija, attieksme, procesi, tendences. Valsts valodas komisija. Rīga: Zinātne,
2007, 401.–439. lpp.
* Situācijas  izpēte  latviešu  terminoloģijas  izstrādes,  saskaņošanas  un
apstiprināšanas  jomā:  problēmu  identifikācija  un  to  risinājumi.  Rīga:
Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2005.
* Skujiņa,  V.,  Ķirīte,  M. Termins vārdnīcā  kā terminzinātnes  attīstības  un
valodas  bagātināšanas  avots,  2005  [skatīts  2010. g.  28. apr.].  Pieejams:
http://termini.lza.lv
* Baltiņš,  M. Terminrades  process  un  principi.  Latviešu  valoda.  Andreja
Veisberga red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 415.–433. lpp.
* Baldunčiks, J. Terminoloģiskie mutanti mūsdienu latviešu valodā.  Valodas
prakse: vērojumi un ieteikumi, 3. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 26.–
37. lpp.
* Baltiņš,  M. Latviešu  terminoloģijas  attīstība:  mantojums,  problēmas  un
perspektīvas.  Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti. Rīga: Latvijas
Zinātņu akadēmija, 2006, 72.–79. lpp. 
* Baltiņš,  M. Terminoloģijas  procesa  normatīvā  bāze:  esošais  un  vēlamais.
Latviešu  valoda  –  patstāvīgā  un  mainīgā.  Valsts  valodas  komisijas  raksti,
3. sējums. Rīga: Zinātne, 2007, 32.–53. lpp. 
* Zuicena, I. Terminu atveides problēmas skaidrojošajās vārdnīcās.  Vārds un
tā  pētīšanas  aspekti:  rakstu  krājums,  12 (2).  Liepāja:  LiePA,  2008,  259.–
266. lpp.
* Cabré Castellvi, Maria Teresa. Theories of Terminology: Their description,
Prescription and Explanation. Terminology, Vol. 9, Nr. 2, 2003, pp. 163–199.
* Sager, Juan C. A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1990.
* Helviga,  A. Ieskats  latviešu  literatūrzinātnes  terminogrāfijā.  Aktuālas
problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 18. Liepāja: LiePA, 2013, 110.–
123. lpp. 
* Helviga, A. Vispārīgs pārskats par literatūrzinātnes terminiem skolas mācību
līdzekļos. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 19. Liepāja:
LiePA, 2014, 24.–44. lpp. 

Vārdnīcas:
* Kursīte, J. Dzejas vārdnīca. Rīga: Zinātne, 2002.
* Kursīte, J. Poētikas terminu vārdnīca.  Raiņa dzejas poētika. Rīga: Zinātne,
1996, 203.–250. lpp.
* Timofejevs, L., Vengrovs, N. Īsā literatūrzinātnisko terminu vārdnīca. Tulk.



S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 4 no 4

Jāzeps Osmanis. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1957.
* Timofejevs,  L.,  Vengrovs,  N. Mazā  literatūrzinātnes  terminu  vārdnīca.
Otrais, izlabotais un papildinātais izd. Tulk. un papild. Jāzeps Osmanis. Rīga:
Liesma, 1965.
* ZA Latviešu valodas terminoloģijas komisijas pieņemtie literatūras zinātnes
terminu  projekti.  Latvijas  PSR  Zinātņu  Akadēmijas  Latviešu  valodas
terminoloģijas komisijas 21. biļetens. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis,
Nr. 8, 1956, 1.–14. lpp.

Mācību papildliteratūra * Valeinis, V. Vecās latviešu poētikas (līdz 20. gadsimtam).  Latvijas Zinātņu
Akadēmijas Vēstis, 1996, 50. sēj., Nr. 4./5., 11.–16. lpp.
* Valeinis, V. Ievads latviešu literatūrteorijas vēsturē.  Rīga: Zvaigzne ABC,
1999. 
* Blumberga,  A. Literatūrzinātnes  terminu  attīstība  mūsdienās:  maģistra
darbs. Zinātniskā vadītāja Valentīna Skujiņa. Liepāja: LPA, 2001. 
* Baltiņš,  M. Iespiesto  terminoloģisko  resursu  veidi  un  to  salīdzinošs
raksturojums.  Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 12 (2). Liepāja:
LiePA, 2008, 17.–28. lpp.
* Baldunčiks,  J. Terminoloģijas  teorija  un  prakse  Latvijā:  pārdomas
krustcelēs. Terminoloģija un speciālā leksika lietojumā un sistēmā. Akadēmiķa
Jāņa  Endzelīna  136. dzimšanas  dienas  atceres  starptautiskās  zinātniskās
konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 5.–6. lpp. 
* Lazovskis,  I. Nacionālā  terminoloģija  un  politika.  Latvijas  Zinātņu
Akadēmijas Vēstis, 1997, 51. sēj., Nr. 1./2., 155.–158. lpp.
* Sīlis,  J. Speciālās  leksikas  tulkojuma  varianti  dažādos  profesionālos  un
speciālos kontekstos.  Terminoloģija un speciālā leksika lietojumā un sistēmā.
Akadēmiķa  Jāņa  Endzelīna  134. dzimšanas  dienas  atceres  starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009,
29.–30. lpp.
* Skujiņa,  V. Latviešu  valodas  terminoloģijas  attīstība  nacionālo  un
internacionālo  tendenču  mijiedarbībā. Baltu  filoloģija:  zinātniskie  raksti,  X.
642. sēj. Red. Pēteris Vanags. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001, 113.–125. lpp. 
* Skujiņa,  V. Kā veidot  termina definīciju?  Terminoloģijas jaunumi,  Nr. 11,
2005, 8.–11. lpp.
* Ščucka, A. Derivatīvie kalki terminu sistēmā un lietojumā. Terminoloģija un
speciālā  leksika  lietojumā  un  sistēmā. Akadēmiķa  Jāņa  Endzelīna
134. dzimšanas  dienas  atceres  starptautiskās  zinātniskās  konferences
materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 32.–34. lpp. 
* Cauna,  E. Dinamisku  terminoloģijas  resursu  veidošana.  Letonikas  otrais
kongress. Valodniecības raksti 2. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008, 99.–
105. lpp.
* Лейчик  В.  М. Современные  тенденции  в  интернационализации
терминов.  E. Drezena  (1892–1992)  piemiņai  veltītā  starptautiskā
terminoloģijas konference „Terminoloģijas zinātne: stāvoklis un perspektīvas”:
referātu tēzes. Rīga: Zinātne, 1992, 60.–61. lpp.
* Суперанская, А.,  Подольская, Н.,  Васильева, Н. Общая
терминология:  терминологическая  деятельность.  Изд.  3-е.  Москва:
Издательство ЛКИ, 2007.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi
Linguistica Lettica
Terminoloģijas Jaunumi

Kursa izstrādātāja:
01. 12. 2014.

Paraksts Anita Helviga  Datums
Kurss apstiprināts:
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