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KURSA KODS KomZ4A02

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Publicistikas pamati un žanri
Kursa nosaukums angliski Basics and genres of Literary Journalism
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) B2
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vēsma Lēvalde Mg. phil.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 stundas

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

12 lekcijas

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

4

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

1-4

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

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Komunikācijas zin./ Literatūrzin.
Kursa mērķi Kursa mērķis ir radīt studentiem priekšstatu par publicistiku 

kā radošās rakstniecības virzienu, iepazīstināt ar 
publicistikas izpratni teorētiķu skatījumā.

Kursa uzdevumi Noteikt publicistikas lomu mūsdienu sabiedrībā;
Izskaidrot publicistikas kā masu ietekmēšanas metodes 
nozīmi;  aprakstīt publicistikas funkcijas un noskaidrot tās 
teorētisko saikni ar citiem humanitāro un sociālo zinātņu 
virzieniem; teorētiski izskaidrot publicista un auditorijas 
mijiedarbību un problemātiku jauno mediju laikmetā; 
aprakstīt publicistikas stila specifiku; analizēt publicistikas 
žanru tipoloģiju, noteikt katra žanra funkcijas.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Kursa beigās studentam jāzina publicistikas nozīme un vieta

literatūras  vēsturē,  kā  arī  socioloģiskos  un  politiskos
procesos.  Jāprot  kultūrvēsturiskā  aspektā  analizēt  izcilu
publicistu darbus.

angliski At the end of the term the students have to know the role and
the  place  of  the  Literary  Journalism  in  the  history  of
literature, as well as sociological and political processes. The
students  must  be  able  to  analyze  works  by  distinguish
publicists using  cultural – historical approach.
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otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursā tiks skatīta publicistikas jēdziena izpratnes 

problemātika, skaidrots kopīgais un atšķirīgais latviešu  un 
ārvalstu literatūrzinātnieku pieejā. Tiks dots teorētisks 
ieskats publicistikas virzienu un žanru klasifikācijā laikmeta 
kontekstā. Semināros tiks analizēti ievērojamu latviešu 
publicistu darbi. Kursā iegūtās teorētiskās zināšanas tiks 
pielietotas un pārbaudītas praksē studiju kursā „Publicistikas
praktikums”.

angliski The course outlines the problematic in concept of Literary  
Journalism, explains common and distinctive approach of 
the Latvian and foreign literary theorists. A theoretical 
insight into the direction of Literary  Journalism and genre 
classification in the context of the era will be given. Works 
of significant Latvian publicists will be analyzed in 
seminars. The theoretical knowledge will be applied and 
tested in practice course "Practicum of Literary Journalism."

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
Publicistikas ģenēze. Publicistikas jēdziena izpratnes

problemātika. Publicistika un žurnālistika.
Publicistikas žanri un to klasifikācija.

8
2

Lekcijas
seminārs

Autors, teksts, auditorija. Dialoga problēma publicistikā. 
Publicistikas valoda. Autora stils. Modalitāte,

novērtējums, emocionalitāte.

8
2

Lekcijas
 seminārs

II daļa
Publicistika un kritiskā domāšana. Literārā kritika un
publicistika.
Publicistika un publiskā runa.
Publicistika un jaunie mediji.

8 Lekcijas

Latviešu publicisti laikmeta kontekstā 4 semināri

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa

Sagatavoties semināriem 4 Piedalīties
seminārā

II daļa
Viena latviešu publicistikas

darba analīze
2 referāts

Prasības KRP iegūšanai Vērtēšanas kritēriji – jābūt vismaz 70% lekciju apmeklējumam, 
jāpiedalās semināros, jānolasa vismaz viens referāts
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Mācību pamatliteratūra Valeinis, V. Ievads literatūrzinātnē. Zvaigzne ABC, 2007
Milzere, M. Praktiskā latviešu valoda. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009
Lokmane, I. u.c. Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu 
valoda. LU, 2009
Gordons, F. Publicistika. Latvijas Avīze, 2011

Mācību papildliteratūra Kronvalds, A. Tagadnei. Liesma, 1987
Repše, G. Pilsoniskā rasa. Dienas grāmata, 2007
Rortijs, R. Nejaušība, ironija un solidaritāte. Pētergailis, 1999
Freinbergs, K. Taurētāja aicinājumi. Liesma, 1985
Skraucis, V. Par un pret. Liesma, 1983
Ziedonis, I. Tik un tā. Liesma, 1985
Aktuālas problēmas literatūrzinātnē (14). Liepāja, 2014, 190.-
205.lpp
VVK Raksti, 1. un 2.sējums. Rīga, 2005 un 2006

Periodika, interneta resursi un
citi avoti

Latvijas Avīze; Diena (2000.g.-2005.g.); Rīgas Laiks; satori.lv
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: 
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:
V. Lēvalde 27.11.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Z. Gūtmane

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 7

Datums
03.12.2014.
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