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Nodarbību plāns

Pirmā nodarbība

■ Kas es esmu? Ko es daru? (Nicole – valodniece)

■ Projekts COLING

■ Lietotne «Stimmen»: dialektoloģija, technoloģija un skola

■ Idejas projektiem ar skolēniem

■ Latgaliešu valodas mācības: problēmas un risinājumi (pieredzes 
apmaiņa)



Nodarbību plāns

Otrā nodarbība (ceturtdien)

■ Kas es esmu? Ko es daru? (Nikole – mācību līdzekļu autore)

■ Latgaliešu valodas mācības: problēmas un risinājumi (pieredzes 
apmaiņa, mana vīzija) 

■ Mājas lapa latgaliešu valodas mācīšanai:
www.ltgnui.wordpress.com

■ Idejas uzdevumu izstrādei

o rakstības apguvei

o klausīšanās uzdevumi

■ Kā tālāk? Jūsu ieteikumi

http://www.ltgnui.wordpress.com/


Nicole – valodniece un latgaliešu valoda

■ Gramatika un «gudri raksti» par latgaliešu gramatiku angļu valodā

■ Stefanijas Uļanovskas folklores materiālu digitalizācija, ziņu par 
latgaliešu valodu izplatīšana. Projekti 2011-2014.

➢ www.inne-jezyki.amu.edu.pl

➢ www.languagesindanger.eu

■ Mūsdienu latgaliešu izlokšņu korpuss (runas paraugi), projekta 
TriMCo ietvaros (2013-2017)

■ Latgaliešu saikļu vārdnīca

http://www.inne-jezyki.amu.edu.pl/
http://www.languagesindanger.eu/


«Dziedzictwo Językowe Rzeczypospolitej»

(Žečpospolitas valodu mantojums)

❖ Sk. www.inne-jezyki.amu.edu.pl

❖ Datu bāze par 14 vēsturiskās Žečpospolitas teritorijā 

lietotām minoritāšu valodām/dialektiem

❖ Pieejams poļu un angļu valodā.

❖ Četru izvēlēto valodu paraugi, to starpā latgaliešu

❖ Stefanijas Uļanovskas savāktā materiāla digitāližēšana, 

dažu tekstu un dziesmu ierakstīšana  

http://www.inne-jezyki.amu.edu.pl/


www.inne-jezyki.amu.edu.pl







Projekts «INNET Innovative Networking in 

Infrastructure for Endangered Languages»

❖Sk. www.languagesindanger.eu

❖Mācību materiāli par tēmām: valodu daudzveidība 

pasaulē, apdraudētas valodas, valodas 

dokumentēšana

❖Mērķauditorija: vidusskolēni, skolotāji, studenti

❖Latgaliešu valodas piemēri: Uļanovskas mīklas

❖Mājas lapa pieejama angļu, poļu, vācu un ungaru 

valodā. 

http://www.languagesindanger.eu/








Latgaliešu runas korpuss (TriMCo) 

■ Materiāli: no Rēzeknes Augstskolas ekspedicijām uz Auleju, 
Andrupeni, Baltinavu, Cibļu, Dagdu, Kaunatu, Viļaku; citi ieraksti 

■ Izvēlētie ieraksti atšifrēti ar programmu, kas saista skaņu ar 
atšifrēšanu (ELAN)

■ Materiāls pagaidām pieejams tikai pētniekiem, varbūt kādreiz būs 
pieejams plašāk

■ Atšifrējums ir «vienkāršs», tuvu ortogrāfejai, lai tekstos var viegli 
meklēt vārdus 

■ Pēc vajadzības fragmentus atšifrēju sīkāk => piemēri



Piemērs: Šņabeits (SL_G1_VP) 



Kā atšifrēt runas īpatnības? 

■ Piemērs: Šņabeits (SL_G1_VP) 

■ Piemērs: Tridņas krogs (EL_G2_JK)

■ Piemērs: Sociālisma laikmetā (EL_G2_VG)



Liels jautājums:

Vai mani pētījumi, mana zinātniskā darbība 

var kaut ko dot Latgalei un latgaliešiem?

Kādā veidā tā var noderēt Jums?



Latgaliešu saikļu vārdnīca
https://www.lexonomy.eu/ltg-saikli

https://www.lexonomy.eu/ltg-saikli


viesturisks vai viesturysks? Korpusa dati





Projekts COLING (2018-2020)

■ Projekta lepnais nosaukumus: «Minority Languages, Major 
Opportunities. Collaborative Research, Community Engagement 
and Innovative Educational Tools»

«Mazas valodas, lielas iespējas.»

■ Pieredzes apmaiņa un sadarbība starp dažādu valstu zinātniekiem 
un valodas kopienām 

■ Mērķis: atbalstīt «mazas» valodas un attīstīt to mācīšanas 
metodes un materiālus (ir vēl citi mēŗķi)

■ Valodas: frīzu (rietumfrīzu, frysk), griko (grieķu dialekts 
Dienviditālijā), latgaliešu, vilamovicu (Polijā), navatlu (nahuatl, 
Meksikā)



Pieredze: frīzu valoda Nīderlandē 

Ģermānu valoda, līdzīga holandiešu

Frīzijas provincē

tur ap 500.000 runātāju

oficiāls status, valsts atbalsts

vairākas institūcijas nodarbojas ar  
valodas pētīšanu un kopšanu

ir mācību līdzekļi

ir datorspēles valodas apguvei

… un tomēr ir problēmas!  



Ko dara frīzu valodas prestīžu celšanai 
un mācību stiprināšanai?

■ Trilinguāla izglītība: holandiešu, frīzu un angļu valodā 
(valsts, regiona un pasaules valoda) – modelis veiksmīgi 
ievests vairākās skolās Frīzijā

■ Saista valodas pētīšanu un mācīšanu ar jaunām 
technoloģijām. Veicina sadarbību starp valodniekiem, 
informātiķiem, pedagogiem un sabiedrību. 

■ Mēģina padarīt frīzu valodu redzamāku publiskajā telpā. 





■ text

Izstādē «Valodu zeme»



Projekts un lietotne «Stimmen»

■ Izejas punkts: vajadzības pēc jauniem dialektu datiem – kādas ir 
mūsdienas frīzu izloksnes?

■ Jautājums: kā pārliecināt pēc iespējas daudzus frīzus «atdot savu 
balsi (runu)»? 

■ Atbilde: Vāksim datus ar mobiliem telefoniem, ar spēles 
elementiem!

■ Rezultāts: viedtālruņu lietotne un interneta mājas lapa, ar kurām 
var vākt datus cilvēkiem interesantā veidā





Stimmen – ko var darīt ar 

lietotni? 

Dialect Quiz – tikai frīziem

Picture Game – nosaukt attēlotas 

lietas izvēlētajā valodā (tā var būt 

latgaliešu!)

Record – ierakstīt brīvu tekstu 

izvēlētajā valodā

Speech Map – redzēt rezultātus



Registrācijā



Picture 
game

Speech 
map 



Izmēģināsim?



Cita vietne, kur 
var ielikt runas 
ierakstus kārtē:

http://www.language
landscape.org/

(apraksts tikai 
angliski)

http://www.languagelandscape.org/


Veidot interneta vārdnīcu (tādu ka 
«Latgaliešu saikļu vārdnīcu»): 

https://www.lexonomy.eu/

(instrukcijas tikai angliski)

https://www.lexonomy.eu/


Paļdis!

Paldies par uzmanību!

Ļoti priecāšos par Jūsu jautājumiem, komentāriem, 

ierosinājumiem…!


