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Kas ir CLARIN?

CLARIN ir vienota valodas resursu un 
tehnoloģiju Eiropas pētniecības 
infrastruktūra (ERIC),

• kas nodrošina visu jomu, īpaši 
humanitāro un sociālo zinātņu, 
pētniekiem vienkāršu un pastāvīgu 
piekļuvi

• digitāliem valodas datiem (rakstītā, 
runātā, video vai multimodālā 
formā) 

• un atbilstošiem rīkiem, 

lai tos pētītu, izmantotu, analizētu vai 
kombinētu, neatkarīgi no tā, kur tie 
atrodas.
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CLARIN ERIC

Konsorciju veido 

• 24+ 3 valstis

• 24 B centri
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CLARIN Latvijā
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www.clarin.lv
info@clarin.lv

http://www.clarin.lv/
mailto:info@clarin.lv


CLARIN-LV valodas resursu repozitorijs
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CLARIN-LV valodas resursu repozitorijs
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Detalizēta
meklēšana
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CLARIN virtuālā valodas resursu krātuve (VLO)
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https://vlo.clarin.eu/
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CLARIN virtuālā valodas resursu krātuve (VLO)
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CLARIN virtuālā valodas resursu krātuve (VLO)
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CLARIN virtuālā valodas resursu krātuve (VLO)
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Vienots satura meklētājs
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https://contentsearch.clarin.eu/
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CLARIN datu un pakalpojumu centri 

• CLARIN dalītās infrastruktūras pamats ir CLARIN servisu 
nodrošināšanas centri 

• CLARIN ERIC ir noteicis stingras prasības centriem: centram 
jābūt stabilam tehniskam un institucionālam pamatam. 

• Šie centri nodrošina zinātnieku kopienai pastāvīgu un 
ilgtspējību piekļuvi valodas resursiem, servisiem un 
zināšanām. 
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Datu uzglabāšanas servisi
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Viens no CLARIN pamatuzdevumiem ir nodrošināt, ka valodas 
resursi tiek arhivēti, tie ir pieejami un tie ir uzticami. Tāpēc 
CLARIN centri piedāvā valodas resursu uzglabāšanas 
(deponēšanas) servisu.



CLARIN vienotā pieraksīšanās

CLARIN ERIC pamatprincips ir vienota pierakstīšanās, t.i., lai 
piekļūtu CLARIN ERIC infrastruktūrā iekļautajiem valodas 
resursiem, lietotājam nepieciešams lietotāja konts, kas atbilst 
CLARIN ERIC izvirzītajām lietotāju identifikācijas un 
autorizācijas sistēmas prasībām un ir iekļauts CLARIN ERIC 
identitāšu federācijā (Latvijā tas ir LAIFE)
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Vienota pierakstīšanās
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Vienotā pierakstīšanās
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Vienota pierakstīšanās
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CLARIN zināšanu centrs morfoloģiski bagātām 
valodām SAFMORIL

• SAFMORIL ir CLARIN zināšanu centrs (knowledge centre) 
morfoloģiski bagātām valodām

• SAFMORIL konsultē digitālo humanitāro zinātņu pētniekus 
un valodu tehnoloģiju izstrādātāju par valodas resursiem un 
rīkiem morfoloģiski bagātām valodām

• SAFMORIL apvienojušās Helsinku Universitāte, Trumses
Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un 
Informātikas institūts un Vītauta Dižā Universitāte
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CLARIN zināšanu centrs morfoloģiski 
bagātām valodām SAFMORIL

CLARIN valodas resursu 
grupas, kurās ietverta 
latviešu valoda

- Vēsturiskie korpusi

- Valodas apguvēju
korpusi

- Parliamentāro datu 
korpusi

- Runātās valodas 
korpusi

- Leksiskie resursi
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