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KURSA KODS  KomZ4A03

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Publicistikas  māksliniecikais rakurss  (jeb  literārā
žurnālistika)

Kursa nosaukums angliski Literary journalism or creative nonfiction

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

2 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Sandra Veinberga HMZF Dr. phil., asociētā profesore 
komunikācijas zinātnēs

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

8

Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits

8

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

1-4

Pārbaudes forma/ -as Uzstāšanās semināros, praktiskais darbs, eksāmens

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Literatūras vēsture, literatūras teorija, publicistikas pamati, 
žanru teorija.

Zinātņu nozare/apakšnozare Komunikācijas zinātne, literatūras zinātne

Kursa mērķi Gūt teorētisku un praktisku ieskatu publicistikas tehnoloģijā

Kursa uzdevumi Apgūt literārā žurnālisma jeb publicistikas paņēmienus, 
žanrus un iemācīties strādāt ar dokumentālu (nonfiction) 
materiālu literārā formātā

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES

latviski Literārās publicistikas teksts pieprasa pedantisku izmantoto faktu pārbaudi
un perfektu literārās valodas izteiksmes  līdzekļu un tehnisko paņēmienu
izmantojumu. 

angliski For a text to be considered creative nonfiction, it must be factually 
accurate, and written with attention literary style and technique.

otrā svešvalodā
(ja  kursu docē krievu,  vācu vai
franču valodā)
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KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

latviski Publicistikas mākslinieciskais rakurss ir joma, kuru dēvē arī 
par dokumentālo literatūru jeb dokumentālo naratīvu, kas 
uzskatāms par atsevišķu rakstniecības žanru un pieprasa 
māksliniecisku izteiksmes līdzekļu izmantojumu, aprakstot 
dokumentālus notikumus un situācijas.  

angliski Creative nonfiction (also known as literary nonfiction or 
narrative nonfiction) is a genre of writing that uses literary 
styles and techniques to create factually accurate narratives.

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

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II
daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas

pārbaudes formas)

Apjoms
stundā

s

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

I daļa Izplatītāko publicistikas žanru apguve: reportāža, intervija, apraksts, dienasgrāmata, eseja u.c. 
Literārās publicistikas moderno virzienu analīze: dokumentālā publicistika, kaskadieru žurnālistika 
(immersion journalism), Gonzo žurnālistika (Gonzo journalism) vai valrafēšana (Günter Wallraf 
journalism). Žanra attīstības iespējas un pieļaujamo eksperimentu izmantojums. Fakta proza un tās 
izpausmes veidi  medijos. 

16

II daļa Publicistikas ētikas jautājumu izpratne un analīze. Fakta un fikcijas skaidrojums un vēstījuma 
tehnikas apguve. Interneta noteiktā teksta medializācija un tās izpausmes modernajā publicistikā. 

16

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS

Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba
uzdevumi

Apjoms
stundās

Sagaidāmais
rezultāts

I daļa Praktiskā žanru: reportāža, apraksts, portretapraksts, intervija, saruna, eseja apguve. 
Demonstrēt praktiski
minēto žanru apguvi

radošā tekstā. 

24 Publicēšanai
gatavs materāls

II daļa Pierādīt lekcijās apgūto materiālu praksē, izmantojot publicistiku politikas, zinātnes, sporta, 
mākslas vai sadzīves tēmu analīzē. 

Demonstrēt praktiski
minēto žanru apguvi

radošā tekstā.

24 Publicēšanai
gatavs materāls

Prasības KRP iegūšanai Apgūt lekcijās piedāvāto teoriju un realizēt visus 
praktiskos darbus.

Mācību pamatliteratūra Veinberga S. Mediju misija. Zvaigzne ABC, e grāmata. 
Jolkina A. Piesmietā Miss Eiropa. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2011. 
Ruduša R. Pagrīdes citādība. Rīga: Mansards, 2011. 
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Mācību papildliteratūra Dimants A. Žurnālistika. Rīga: BA Turība, 2009. 
Daniela Defo un Džordža Orvela darbi.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

VICE MAGASINE, 
http://www.theatlantic.com/past/docs/unbound/graffiti/h
unter.htm, 
http://web.archive.org/web/20100510034949/http://mich
iganonlinenews.com/?p=405

Kursa izstrādātājs:
Sandra Veinberga  20.11.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane
Dekāns

 
Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes

protokols Nr. 7
Datums

03.12.2014.
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