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DH VPP projekta mērķis
ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai
(1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot
nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu;
(2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu
produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un
glabāšanu;
(3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu,
kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem;
(4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk
pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām;
(5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu
attīstību Latvijā un
(6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem,
politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām.
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Sadarbība un resursu konsolidēšana

Lietotāju izpēte
Lietotāju un digitālo resursu kopīgās ekoloģijas teorētiskā modeļa izstrāde.
Iesaistīto institūciju pārstāvju pirmā diskusija par lietotāju izpēti (10.12.2020.)
Piedalījās visu partnerinstitūciju pārstāvji. Galvenie apspriestie temati – esošās lietotāju izpētes prakses; atvērtās zinātnes principu izmantošana;
pētāmo partnerinstitūciju resursu precizēšana; pētīšanas metodoloģijas apspriešana.

Teorētiskās literatūras pārskats un konspektēšana (25)
Digitālā autoetnogrāfija – analīzei izvēlēto partnerinstitūciju resursu lietotāju pieredzes izzināšana (no
pētnieku perspektīvas).
Digitālo resursu izstrādātāju aptaujas metodoloģijas un instrumentārija izstrāde
(sagatavošana tiešsaistes aptaujas rīka programmēšanas fāzē).

Digitālo resursu lietotāju aptaujas metodoloģijas un instrumentārija izstrāde
(sagatavošana aptaujas anketas veidošanas fāzē).

Darbs pie partnerinstitūciju Google Analytics rīku konsolidācijas un vienotas datu analīzes metodoloģijas
izstrādes.
Darbs pie lietotāju un izstrādātāju kvalitatīvo izpētes metožu (intervijas, fokusgrupu diskusijas u.c.)
metodoloģijas izstrādes.

Izglītība
• 3 vieslekciju cikli «Introduction to Digital Humanities» sadarbībā ar Linnejas
Universitāti Zviedrijā un Londonas Universitāti Apvienotajā Karalistē (2020.
gada rudens semestris, 2021. gada pavasara semestris), klausītāju lomā
projektu dalībnieki arī no citām institūcijām.
• seminārs starptautiskajiem RTU un citu augstskolu studentiem, iepazīstinot
ar Latvijas institūcijām, kas nodarbojas ar digitālo resursu izstrādi (11.2020)
• resursu lietošanas mācību semināri: garamantas.lv krājuma izveide
(11.2020); garamantas.lv metadatu seminārs (01.2021)
• starptautisks apmācības seminārs: Workshop on Text Mining in Digital
Libraries (10.2020)
• semināru diena pirms konferences “Digital Humanities in the Nordic
Countries” (10.2020)

Akadēmiskā komunikācija
• Starptautiska konference: Digital Humanities in the Nordic
Countries (10.2020)
• Starptautisks seminārs: Digital Approaches to Endangered
Language Communities: A Nordic Perspective (DHN2020,
10.2020);
• Panelis starptautiskā konferencē: panelis “Humanitāro
zinātņu digitālie resursi: pieredze un sadarbība” Liepājas
27. starptautiskajā zinātniskajā konference “Aktuālas
problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”.
• Vieslekcija Zviedrijā / Institute of Swedish Language and
Folklore, Gothenburg, 10.2020
• 12 priekšlasījumi starptautiskās konferencēs.

Sabiedrību informējoši un zinātni popularizējoši pasākumi
• Demonstrāciju semināri: ⇨ demonstrāciju seminārs un diskusija «Humanitāro
zinātņu digitālo resursu plašāka pielietojuma iespēja» (10.02.2021.); ⇨
LIKTA/VARAM Digitālā nedēļā 2021 demonstrāciju seminārs «Digitālie resursi
novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai» (24.03.2021.)
• Publiskas lekcijas un semināri.
• Dalība 3 zinātni popularizējošos pasākumos: ⇨ «Kā jauniešiem iesaistīties zinātnē?
#CitizenScienceLV UNESCO Pasaules zinātnes dienas diskusija» (11.2020.); ⇨ 3.
virtuālais Zemgales Krieviņu saiets (Lietuva–Latvija) (11.2020);
⇨ Reģionālo partneru tikšanās. VARAM/LIKTA Digitālā nedēļa (02.2021.)
• 22 publiskas resursu prezentācijas
• Izveidots Youtube kanāls «Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā»
• Facebook grupa un Twitter konts
• 1 sērija Digitālās pētniecības YouTube seriālā: Teksta datoranalīze un vizualizācija

Secinājumi
Projekts ir būtisks pagrieziens intensīvas sadarbības veicināšanā
starp digitālo resursu izstrādātājiem Latvijā, integrējot digitālos
resursus, ļaujot izmantot izstrādātos rīkus citiem un kombinējot
kompetences.
Dažāda veida izglītošanas iniciatīvām ir liela nozīme dažāda līmeņa
pētniecībā iesaistīto cilvēku prasmju pilnveidošanai un jaunu
pētnieku piesaistei DH kopienai.
Interese par digitālo humanitāro zinātņu resursiem un to sniegtajām
iespējām sabiedrībā ir liela, jo sevišķi pētniecībā un izglītībā.

Paldies par uzmanību!
Projekta «Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība» kontaktinformācija:
E-pasts: dh@lulfmi.lv
Notikumu hronika: http://www.digitalhumanities.lv/projekti/DHVPP/
Facebook grupa: https://www.facebook.com/groups/digitalhumanities.lv/
Twitter: http://twitter.com/DHinLatvia
Projekta vadītāja: Sanita Reinsone (LU LFMI)
Projekta administratīvā vadītāja: Viktorija Moskina (LU LFMI, LNB)
Projekta koordinatori partnerinstitūcijās: Normunds Grūzītis (LU MII), Sanda Rapa (LU LVI),
Valts Ernštreits (LU LI), Sanita Martena (RTA), Anda Baklāne (LNB), Ieva Ančevska (LiepU),
Ilona Kunda (LKA), Marina Platonova (RTU)

