
Rūpes par pasaules valodu 
daudzveid ību un t ās saglab āšanu

Nicole Nau
Poznaņas Adama Mickeviča Universitāte

Lekcija Latvijas Universitātē
2014. gada 22. septembrī



Lekcijas pl āns
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• Cik daudzveidīga ir valodu pasaule?

• Kāpēc šī daudzveidība ir apdraudēta?

• Kam tas rūp un kāpēc?

• Ko var darīt? Ko valodnieki dara? 

Par diviem projektiem Poznaņas Universitātē



Valodu daudzveid ība
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• Cik pasaulē ir valodu?

• Kur ir vislielākā valodu daudzveidību? 

• Lielas un mazas valodas

• Valodas vai izloksnes? 



Cik valodu ir pasaul ē?
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Ethnologue (www.ethnologue.org)  2014 g.:

7106 valodu 

(2009 g.: 6906, 1996 g.: 6703)

Bet 2050. gadā?





Kur ir liel ākā valodu daudzveid ība?

6



Kur ir liel ākā valodu daudzveid ība?

http://languagesindanger.eu/map-html/en/map-anamorphic.php



Lielas un mazas valodas

http://www.swarthmore.edu/SocSci/
langhotspots/globaltrends.html



Lielas un mazas valodas

http://en.flossmanuals.net/open-translation-tools/ch004_why-translate/



http://www.verbix.com/maps/where-do-they-speak/

Vai tās visas ir valodas? Vai „tikai dialekti”?



Apdraud ētība
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• Cik valodu ir apdraudētas?

• Kad valoda ir apdraudēta?

• Kas apdraud valodas?

• Kad valoda ir mirusi?

• Vai ir iespējams atdzīvināt mirusi valodu?

• Kam rūp valodu izmiršana?



http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/



Valodu apdraud ētības pak āpes 
(pēc UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger)
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Valoda ir... ja...

droša valodā runā visas paaudzes; valoda tiek nodota no 

paaudzes paaudzei

vārīga (vulnerable) vairākums bērnu zina valodu, taču tās lietojums var būt 

ierobežots (piemēram, lieto tikai mājās, privātajā sfērā)

noteikti apdraudēta 

(definitely endangered)

bērni vairs neapgūst valodu kā dzimto valodu

nopietni apdraudēta 

(severely endangered)

tikai vecākā paaudze runā valodā; vidējā paaudze var 

saprast, bet nelieto saziņā ar bērniem vai savā stārpā

kritiski apdraudēta 

(critically endangered)

jaunākās valodas runātāji pieder pie (vis)vecākās paaudzes 

un viņi šajā valodā runā reti un nepilnīgi

izmirusi (extinct) runātāju vairs nav



Piemērs: jurakar ē valoda (yurakaré), 
Bolivij ā, ap 2000 run ātāji
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Jurakarē runātājus var aptuveni iedalīt trīs paaudzēs. Vecākā 

paaudze, 40 gadus veci vai vecāki cilvēki, runā jurakarē labi un 

bieži. Viņi parasti izvēlas šo valodu, kad sazinās savā stārpā. Viņi 

arī labi prot spāniski, un ja ir klāt cilvēks, kas nezina jurakarē, viņi 

viegli pāriet uz spāņu valodu. Nākamā paaudze, apmēram 20-40 

gadu vecumā, runā jurakarē labi, bet ne tik labi kā vecākā 

paaudze. Savā stārpā viņi bieži labāk runā spāniski. Jaunākā 

paaudze (līdz 20 gadiem) zina jurakarē tikai pasīvi, bet parasti 

nerunā.  

Van Gijn, Erik. 2006. A grammar of Yurakaré. Proefschrift (PhD thesis), 

Radboud Universiteit Nijmegen.





Vai mirusi valodu var atdz īvināt?

16http://indigenoustweets.com/prg/



Kam rūp valodu z ūšana?
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• Valodniekiem!

Obviously we must do some serious rethinking of our 
priorities, lest linguistics go down in history as the only 
science that presided obliviously over the disappearance of 
90% of the very field to which it is dedicated.
(Krauss, M. 1992. The world’s languages in crisis. Language 68.,4-10)

• Runātājiem! (vai to pēctečiem)

• Citiem?  (sk. http://www.unesco.org/new/en/indigenous-

peoples/cultural-and-linguistic-diversity/)



Isamo Shimoji, dzied ātājs no Mijako 
(Japāna):
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Es savas dziesmas dziedāju mijako valodā. Dziesmas 

ierakstu diskos, kurus pārdod visā valstī (= Japānā). Es 

to daru tāpēc, ka gribu, lai valoda saglabāsies 

nākamajām paaudzēm. Nav tā, ka es to uzskatītu par 

savu pienākumu vai tamlīdzīgi. Vienkārši – ir tāda 

pasaule, kuru var aprakstīt tikai mijako valodā. Pasaule, 

kuru ar japāņu vārdiem nevarētu izteikt, pasaule, kuru 

nevar pārtulkot japāņu valodā. Ir tāda kultūra, kas 

dzīvo valodā. Un tāpēc es dziedāju, ar nolūku šo pasauli 

savās dziesmās nodot tālāk.

http://languagesindanger.eu/book-of-knowledge/list-of-languages/miyako/



Ko (valodnieki) var dar īt?
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• Izplatīt zināšanas par valodu daudzveidību un 

tās nozīme

• Dokumentēt un arhivēt apdraudētas valodas

• Palīdzēt runātājiem, kas grib saglabāt 

apdraudētu valodu

Projekti Poznaņas Adama Mickeviča Universitātē:

languagesindanger.eu

inne-jezyki.amu.edu.pl



languagesindanger.eu
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Otrais projekts ( inne-jezyki.amu.edu.pl)
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Paldies par uzman ību! 

http://naunicol-e.home.amu.edu.pl/


