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KURSA KODS LitZ4A04, LitZ4A05

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Publicistikas praktikums I, II
Kursa nosaukums angliski  Literary Journalism Practicum I, II
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

4; 2 – 7.sem., 2 – 8.sem..

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inta Genese-Plaude
Vēsma Lēvalde

HMZF Mg. Philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

64 stundas

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

-

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

32

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

1-4

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Publicistikas pamati un žanri, B2

Zinātņu nozare/apakšnozare Komunikācijas zin,/Literatūrzin.
Kursa mērķi Gūt izpratni par publicistikas žanru specifisko būtību, 

struktūru un stilu, robežgadījumiem, funkcionēšanu, 
starpdisciplinaritāti,  to nozīmi un pielietojumu kultūras 
studijās un kultūras  (t.sk. literatūras un citu mākslu), kā arī 
sabiedrisko un politisko  procesu atspoguļošanā.  

Kursa uzdevumi 1. Iesaistīties kultūras un sabiedrisko  procesu vērošanā un 
analīzē.
2. Attīstīt praktiskas iemaņas publicistikas tekstu rakstīšanā 
un analīzē.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Students izprot publicistikas mērķus un uzdevumus, pārzin

publicistikas  žanru specifiku,  prot  analizēt  to  struktūru un
stilu, prot uzrakstīt jebkura publicistikas žanra tekstu.

angliski The student understands the goals and objectives, knows the
specifics of literary journalism genres,  able to analyze the
structure and style, can write text of any genre.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=LLIT4017
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latviski Studiju kursā tiks praktiski aprobētas kursā „Publicistikas 
pamati un žanri” iegūtās zināšanas. Kursa apguves laikā 
studenti iepazīsies un  analizēs publicistikas žanru piemērus 
no to mērķu, uzdevumu un struktūras viedokļa. Kursa 
akcents ir tekstu rakstīšanas iemaņu attīstīšana, tāpēc 
studentu uzdevums būs praktizēties visu publicistikas žanru 
rakstīšanā un uzrakstītos tekstus un to  rakstīšanas procesu 
aizstāvēt auditorijā. 

angliski The course will be practically approbated acquired 
knowledge in course "Basics and Genres of Literary 
Journalism.” During the course students will learn and 
analyze examples of  literary journalism. genres of the goals,
targets and structural point of view. The course focus is 
following the development of writing skills, therefore 
students task will be  to practice all genre writing and 
written text and the writing process to defend the 
auditorium.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa) Apjoms

stundās
Veids 

(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)
I daļa
Ievadnodarbības. 

Kultūras un literatūras vēsturē nozīmīgu publicistikas 
piemēru satura, struktūras (kompozīcijas) un virsraksta 
raksturojums. Lietoto principu analīze. 

Apraksta, esejas, dienasgrāmatas, tēlojuma, feļetona, 
pamfleta u.c. žanru piemēru strukturāla un stilistiska 
analīze. Vēsturiskie un aktuālie piemēri.

Spilgtāko latviešu publicistu darbības izpēte un veikuma 
analīze.

Pēc izvēles 1 žanrā uzrakstīta teksta savstarpēja  analīze 
un  aizstāvēšana auditorijā. 

4

6

16

4

2

Praktiskās nodarbības

II daļa
Ievadnodarbība. Propadeitisks pārskats par studiju kursa 
1.daļā iegūtajām zināšanām un iemaņām.

Tēlainības un izzinošā aspekta īpatsvars un lietojums 
dažādos žanros. Publicistika kā kritiskās domāšanas 
prakses piemērs – analītiskuma, autonomijas, 
refleksivitātes, kontekstuālisma, ieinteresētības aspekti 
tekstos. 

Autors, teksts, auditorija – savstarpējo saikņu 
realizēšanās dažādu žanru publicistikas tekstos.

Dialogs  publicistikā.

2

4

4

4

Praktiskās nodarbības.
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Publicistiskā kritika – vēsture un mūsdienas. Piemēru 
analīze, tekstu rakstīšana.

Aktualitātes kultūrā un sabiedrībā, un politikā un to 
atspoguļošanas publicistikas žanros analīze.

Pēc izvēles 2 žanros uzrakstīta teksta savstarpēja  analīze 
un  aizstāvēšana auditorijā.

6

8

4

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa
Teorētiska  sagatavošanās
praktiskajam darbam.

Literatūras studijas. 40 Publicistiska
teksta  rakstīšans
prasmes Praktiskais darbs. Apraksta,  esejas,

dienasgrāmatas,  tēlojuma,
feļetona,  pamfleta  u.c.  žanra
tekstu  rakstīšana.  Citu rakstītu
tekstu analīze.

40

II daļa
Teorētiska  sagatavošanās
praktiskajam darbam.

Literatūras studijas. 40 Publicistiska
teksta rakstīšans

prasmesPraktiskais darbs. Publicistiskas  kritikas
rakstīšana.  Citu rakstītu   tekstu
analīze.

40

Prasības KRP iegūšanai Vērtēšanas kritēriji – jābūt vismaz 90%  praktisko nodarbību 
apmeklējumam, aktīvi jāiesaistās nodarbību norisē, jāuzraksta un 
jāaizstāv teksti atbilstoši kursa aprakstā fiksētajiem nosacījumiem un 
jāiegūst pozitīvs novērtējums.

Mācību pamatliteratūra Valeinis, V. Ievads literatūrzinātnē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007
Milzere, M. Praktiskā latviešu valoda. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009
Lokmane, I. u.c. Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu 
valoda. Rīga: LU, 2009
Gordons, F. Publicistika. Latvijas Avīze, 2011

Mācību papildliteratūra Kronvalds, A. Tagadnei.Rīga: Liesma, 1987
Repše, G. Pilsoniskā rasa.Rīga: Dienas grāmata, 2007
Rortijs, R. Nejaušība, ironija un solidaritāte. Rīga: Pētergailis, 1999
Freinbergs, K. Taurētāja aicinājumi.Rīga: Liesma, 1985
Skraucis, V. Par un pret. Rīga: Liesma, 1983
Ziedonis, I. Tik un tā.Rīga: Liesma, 1985
Aktuālas problēmas literatūrzinātnē (14), Liepāja, 2014, 190.-205.lpp
VVK Raksti, 1. un 2.sējums, Rīga, 2005 un 2006
Škapars, J. Barjerskrējiens. Dienasgrāmata 1969 – 1979. Rīga: Dienas
Grāmata, 2008
Latviešu literatūras kritika 5 sēj., 1958 - 1963

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

Latvijas Avīze; Diena (2000.g.-2005.g.); Rīgas Laiks; www.satori.lv, 
www.arterritory.com, www.punctummagazine.lv u.c..

PUBLICISM AS A KIND OF CREATIVITY (atrodams: 
http://www.unesco.kz/massmedia/pages/13_1en.htm)
S.Veinbergas publikācijas (atrodamas: 
http://sandraveinberga.lv/publicistika/)
Literary Jornalism (atrodams: 

http://sandraveinberga.lv/publicistika/
http://www.unesco.kz/massmedia/pages/13_1en.htm
http://www.punctummagazine.lv/
http://www.arterritory.com/
http://www.satori.lv/
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https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/753/03/)
Polonskis, A. Публицистика как особый вид творческой 
деятельности творческой деятельности. (atrodams: 
http://cyberleninka.ru/article/n/publitsistika-kak-osobyy-vid-
tvorcheskoy-deyatelnosti#_=_)
Rubene, Z. Kritiskā domāšana mūsdienu izglītības filozofijā. 
(atrodams: http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/kritiska-domasana-
daudzveidibas-veicinasanai/kas-ir-kritiska-domasana/)
Īvāns, D. Publikācijas. (atrodams: http://www.lsm.lv/lv/temas/dainis-
ivans/)

Kursa izstrādātājs:
Inta Genese-Plaude
Vēsma Lēvalde

01.12.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 7

Datums
03.12.2014.

http://www.lsm.lv/lv/temas/dainis-ivans/
http://www.lsm.lv/lv/temas/dainis-ivans/
http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/kritiska-domasana-daudzveidibas-veicinasanai/kas-ir-kritiska-domasana/
http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/kritiska-domasana-daudzveidibas-veicinasanai/kas-ir-kritiska-domasana/
http://cyberleninka.ru/article/n/publitsistika-kak-osobyy-vid-tvorcheskoy-deyatelnosti#_=_
http://cyberleninka.ru/article/n/publitsistika-kak-osobyy-vid-tvorcheskoy-deyatelnosti#_=_
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/753/03/

