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 Kas ir Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss “MuLa”?

Galvenie
jautājumi
priekšlasījumā

 MuLa 2012 un MuLa 2022 salīdzinājums.
 Korpusa lietotāju anketēšanas rezultāti.

 Jaunā sadaļa – MuLa runas korpuss.

 Izveidots laikā no 2010. līdz 2012. gadam, kopš 2020.gada oktobra
papildināšana: gan ar tekstiem, gan ar runas korpusu.

 Apjoms: 1 miljons vārdlietojumu.
 Teksti, kas publicēti laika posmā no 1988. līdz 2012. gadam
(papildināšana ar tekstiem līdz 2022.gadam).

Latgaliešu
tekstu korpuss
“MuLa”

 http://hipilatlit.ru.lv/lv/ un http://www.korpuss.lv/id/MuLa
 Veidotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Rēzeknes Augstskola)
un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts,
projekta partneris 2010.-2012.gadā arī Vītauta Dižā Universitāte
Lietuvā.

MuLa 2012

MuLa 2022 plānots

Izstrādes laiks

2010 – 2012

2020 - 2022

Tekstu datējums

1988 – 2012

2012 - 2022

Informatīvie

35 % → 36,89 %

40 %

Literārie

30 % → 40,45 %

40 %

Tehniski speciālie

35 % → 22, %

20 %

Paraugu lielums

13 – 33200
vārdlietojumu

Inf. un tehn. spec. teksti
līdz 2 500 vārdlietojumu
Lit. teksti līdz 20 000
vārdlietojumu

Tekstu veidi

MuLa 2012
→
MuLa 2022

 MuLa 2012: ap 390 autoru, entuziasti.
 MuLa 2022: latgalisko tekstu radīšana ir arī algots darbs
(galvenokārt projektos):

Iekļaujamo
tekstu autoru
raksturojums







lakuga.lv (~4500 publicētu rakstu 2013-2021),
RTA izdotā “Lingvoteritoriālā vārdnīca” (300 šķirkļu LV, Ltg, RU, EN),
Latvijas Radio Latgales studija (LSM.lv),
Žurnāls “A 12”,
Reģionālā prese: “Latgales Laiks”, “Vietējā Latgales Avīze” u.c.

Attēli no lakuga.lv

 MuLa 2012: teksti dažādās ortogrāfijās:

Iekļaujamo
tekstu
raksturojums

 MuLa 2022:
 Ir apzinātas ~95 izdotas grāmatas (kopš 2012.g. novembra), kurās
visi teksti vai daļa ir latgaliešu rakstu valodā.
 Lielākā daļa tekstu ir rediģēti pēc 2007.gadā pieņemtajiem
ortogrāfijas noteikumiem, līdz ar to ir iespējas automatizētai tekstu
marķēšanai nākotnē.

 Platformās pieejamie rīki:
 Vārdu saraksts (word list),
 Konkordance – meklējamais vārds/vārda daļa kontekstā.

 Kur un kā var (varētu) izmantot?

“MuLa”
pielietojuma
iespējas







Izglītībā – valodu apguvē.
Zinātnē – vārdnīcu izstrāde, pētījumi par valodu, kultūru, vēsturi.
Uzņēmējdarbībā – zīmolu izstrāde, produktu apraksta veidošana.
Žurnālistikā – satura veidošana.
Privāti – redzesloka paplašināšana, izklaide.

Kur “MuLa” ir
izmantots līdz
šim?

 Korpusā balstīti pētījumi, piemēram:
 Anna Briška (2013). Mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpuss:
izveide un izmantošanas iespējas. Maģistra darbs. RTA.
 Nicole Nau (2014). Differential object marking in Latgalian.
Grammatical Relations and their Non-Canonical Encodingin
Baltic. John Benjamins Publishing Company, pp 207 – 255.
 Izglītībā:
 Latviešu valodas rokasgrāmata (valodasrokasgramata.lv)
 Nicole Nau (2019). Bringing Latgalian into schools: visions,
needs and obstacles. 13th Conference on Baltic Studies in
Europe. http://naunicol-e.home.amu.edu.pl/wpcontent/uploads/2019/09/NauCBSE2019Gdansk.pdf
 Atsevišķu pētnieku rakstos:
 Antra Kļavinska (etnonīmi), Sandra Ūdre (frazeoloģija, leksika),
Baiba Saulīte.

 Laiks: 2021.gada marts – aprīlis.
 Uzdevumi:
 noskaidrot, cik lielā mērā un kādos nolūkos korpuss tiek lietots,
 apzināt, ar kādām grūtībām saskaras korpusa lietotāji.

 Respondenti: 214.

Lietotāju
anketēšana
2021

Kā Jums šķiet, kā nākotnē latgaliešu tekstu korpuss varētu
Jums noderēt?
Citi
Kā izklaidi

Korpusa
pielietojums

Latgaliešu valodas apguvei
Noteiktu autoru valodas, rakstīšanas stila u.tml.…
Līdzīgi kā google informācijas meklēšanai
Vārdu nozīmes noskaidrošanai/ precizēšanai
Vārdu krājuma bagātināšanai
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 Kādam nolūkam korpusu izmanto tā lietotāji (15), Top3:

Korpusa
pielietojums












Meklēju piemērus, kas parāda, kā lieto vārdu - 13
Meklēju vārdu kontekstā, lai labāk saprastu tā nozīmi - 8
Gribēju pārbaudīt rakstību - 7
Pētīju konkrētu valodas parādību zinātniskam darbam - 4
Vēlējos pārbaudīt kādus faktus - 4
Ieguvu kultūrvēsturisku informāciju - 3
Gribēju uzzināt, kā loka vārdu - 1
Veicu skolotāja/as uzdotus uzdevumus - 0
Veidoju savu vārdnīcu - 0
Cits -0.

Ko tālāk?

Trūkumi

Risinājumi

Korpuss ir par mazu

Paplašināšana (jauni teksti, dažādi
periodi – teksti latgaliski ir
saglabājušies kopš 1753. gada)

Nevar atrast visas viena vārda
formas uzreiz

Marķēšana

Nevar meklēt pēc gramatiskajām
kategorijām (piemēram, pēc
darbības vārda laika)

Marķēšana

Korpusa platformā pārāk maz
palīdzības (informācijas), kā var
lietot korpusu

Instrukcijas, video pamācības (ir
plānots kā projekta rezultāts)
dažādām mērķgrupām

Nesaprotu platformas uzrakstus un
aprakstus angļu valodā

Instrukcijas, video pamācības
dažādām mērķgrupām, platforma
latviešu/latgaliešu valodā

 Plānotais apjoms 10 stundas runas transkriptu (ELAN
programmā).

 Runas avoti:

“MuLa” runas
korpuss







Folkloras un etnolingvistiskās ekspedīcijas (pēc 2012. gada);
Sibīrijas latgaliešu diasporas ekspedīcijas (2017-2018);
Radio un TV raidījumi;
Lauka pētījums 2021;
TriMCo korpusa dati.

 Platformās pieejamie rīki:
 Vārdu saraksts (word list);
 Statistika – vārdlietojumu skaits katram teicējam;
 Meklētājs – pamata (basic), gan pēc regulārajām izteiksmēm (CQL).

 Meklētāja rezultāti:

“MuLa” runas
korpuss

 Runas ieraksta fragments (audio);
 Runas atšifrējums (teksts);
 Konteksta paplašināšana.

Attēlā: meklētā vārda “laiks” rezultāts “MuLa” runas korpusa pilotversijā

“MuLa” paplašinātās versijas jaunieguvumi:

Rezumējot

 Vienotā ortogrāfijā veidoti teksti pēc 2007. gada (lielāka
iespēja morfoloģiskajai marķēšanai nākotnē), kurus rada
autori ar zināšanām un izglītību latgaliešu rakstu valodas
jautājumos.
 Saņemta atgriezeniskā saite no lietotājiem un potenciālajiem
lietotājiem.
 Video lekciju cikls, instrukcijas potenciālajiem lietotājiem – kā
sasniedzamais rezultāts projekta laikā.
 Runas korpuss.

Paldies par
uzmanību!

