
Elektroniskie	  resursi	  lībiešu	  
valodai

Valts	  Ernštreits,	  LU	  Lībiešu	  institūts



Lībiešu	  valodas	  resursu	  savdabība

• Lībiešu	  valoda	  ir	  autohtona	  Latvijas	  pirmiedzīvotāju	  valoda.	  Tādējādi	  
lībiešiem	  nepieciešami	  tādi	  paši	  valodas	  resursi	  kā	  jebkurai	  citai	  
valodai.
• Ar	  lībiešu	  valodu	  saistītie	  avoti	  ir	  teritoriāli	  un	  institucionāli	  
izkliedēti,	  lielākā	  daļa	  avotu	  neatrodas	  Latvijā.
• Lībiešiem	  pieejami	  ārkārtīgi	  ierobežoti	  resursi	  (dati,	  speciālisti,	  
pētījumi,	  finansējums	  u.c.),	  tādējādi	  metodika	  ir	  ievērojami	  atšķirīga.
• Nevar	  kopēt	  lielo	  resursu	  tehnoloģijas	  (jo	  dati	  ir	  ierobežoti),	  var	  
izmantot	  metodes,	  kas	  nav	  izmantojamas	  lielajiem	  resursiem	  (jo	  dati	  
ir	  ierobežoti).



Lībiešu	  valodas	  resursu	  savdabība

Ar	  lībiešiem	  saistītie	  digitālie	  valodas	  resursi	  paredzēti:
• maksimālai	  dažādu	  līmeņu	  un	  veidu	  informācijas	  ekstrakcijai	  no	  
ierobežota	  datu	  masīva	  (viens	  teikums	  – dati	  vairākām	  datubāzēm);
• starpnozaru	  (priekšmetu	  kolekcija	  – vietvārdu	  avots)	  un	  pārrobežu	  datu	  
ieguvei	  un	  izmantošanai;
• dinamiski	  mainīgai	  principu	  piemērošanai	  (likumības	  mainās	  atbilstoši	  
datiem);
• darbam	  ar	  ierobežotiem	  resursiem,	  tostarp	  mazkvalificēta	  personāla	  
piesaistīšanai	  (prot	  valodu,	  neko	  nezina	  par	  valodniecību);
• daudzfunkcionālai	  un	  starpnozaru	  izmantošanai (pētniecība,	  valodas	  
apguve,	  tūrisms,	  ceļazīmju	  izvietošana	  u.c.;	  arī	  datu	  pieejamība	  tulkojumā).



Lībiešu	  valodas	  datubāžu	  klasteris

Lībiešu	  valodas	  digitālos	  resursus	  un	  rīkus	  veido	  savstarpēji	  integrētu	  
datubāžu	  klasteris:
• Lībiešu	  valodas	  leksikas	  datubāze	  (2016;	  12500)
• Lībiešu	  valodas	  morfoloģijas	  datubāze	  (2017;	  13000+)
• Lībiešu	  rakstu	  valodas	  korpuss	  un	  tekstu	  krātuve	  (2018;	  300	  000)
• Lībiešu	  valodas	  vietvārdu	  datubāze	  un	  Oficiālo	  vietvārdu	  reģistrs	  
(2020–)

Strādājot	  pie	  vienas	  datubāzes,	  dati	  tiek	  sasaistīti	  un	  automātiski	  padoti	  
uz	  citām.	  



Lībiešu	  valodas	  datubāžu	  klasteris



Lībiešu	  valodas	  datubāžu	  klasteris



Lībiešu	  valodas	  datubāžu	  klasteris



Lībiešu	  valodas	  vietvārdu	  datubāze

2020.	  gadā	  sākta	  kartētas	  Lībiešu	  valodas	  vietvārdu	  datubāzes	  izveide	  
(FLPP	  projekta	  ietvaros),	  kas	  iezīmē	  jaunu	  posmu	  ar	  lībiešiem	  saistīto	  
digitālo	  resursu	  jomā	  (pirmā	  posma	  pabeigšana	  plānota	  2022.	  gadā).
• Tā	  kā	  nav	  izmantojamas	  lauka	  darba	  metodes,	  datubāzes	  izveidei	  
līdztekus	  kartēm,	  pētījumiem,	  korpusa	  u.c.	  datiem	  tiek	  izmantoti	  
kolekcijās	  un	  avotos	  atrodamie	  metadati,	  kuros	  norādīta	  avota	  
izcelsmes	  vai	  ieguves	  vieta	  un	  kurus	  parasti	  neizmanto	  šādam	  
mērķim.
• Iegūtie	  dažādu	  līmeņu	  vietvārdi	  tiek	  piesaistīti	  ģeotelpiskajai	  
informācijai.



Nākotne

• Dažādu	  kolekciju	  un	  avotu	  metadati (ieguves	  vieta,	  teicēja	  dati	  u.c.)	  ļauj	  
tos	  līdz	  ar	  digitalizāciju piesaistīt	  kartētajiem	  vietvārdiem,	  izveidojot	  virkni	  
jaunu	  lībiešu	  resursu	  un	  paplašināt	  esošo	  valodas	  resursu	  lietojumu.
• Pateicoties	  lībiešu	  datubāžu	  principiem	  un	  datu	  integrācijai,	  rodas	  jauns,	  
radikāli	  efektīvāks	  instruments	  valodas	  un	  arī	  starpnozaru	  pētniecībai,	  
mantojuma	  pieejamībai	  un	  apguvei,	  kas	  ļauj	  jaunā	  līmenī	  izmantot	  arī	  
esošos	  datus.
• Dati	  tiek	  integrēti	  un	  izmantoti	  ārējās	  datubāzēs	  – LĢIA	  un	  Jāņasēta
(vietvārdi),	  Giellatekno (pareizrakstība,	  valodas	  apguves	  instrumenti)	  u.c.
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