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Digitālā pētniecība - jēdziens

Saistītie jēdzieni:

digitālās humanitārās zinātnes (digital humanities)
digitālās sociālās zinātnes (digital social sciences )

Šaurāki jēdzieni, piemēram:

digitālā vēsture
digitālā stilistika
digitālā žurnālistika

Vēsturiski disciplīnas nosaukumi:

Skaitļojošās metodes (computational methods)
Statistiskās metodes (statistical methods;

analytics)



Debates in Digital Humanities
Ed. Matthew K. Gold. Univ. 
Of Minnesota Press, 2012 / 2016
http://dhdebates.gc.cuny.edu/

A New Companion to Digital
Humanities. Ed. by Susan
Schreibman etc. Wiley
Blackwell, 2016.

Jockers, M.L. Macroanalysis: 
Digital Methods and Literary
History. University of Illinois
Press, 2013.



http://adho.org/



Latvijas Nacionālā bibliotēka

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija 

Sabiedrība Tilde

Latvijas Universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Laipni lūdzam pievienoties! 



Digitālās pētniecības / DHZ jomas

VIRTUĀLĀ LĪDZDALĪBA
ANALĪZE
VIZUALIZĀCIJA

Digitālu resursu, pakalpojumu, rīku, 
metožu izmantojums visos 
pētnieciskā darba posmos

RESURSI 
PAKALPOJUMI
INFRASTRUKTŪRAS

MEKLĒŠANA
LIETOŠANA

PUBLICĒŠANA
SAGLABĀŠANA

Digitālu resursu, pakalpojumu, 
infrastruktūru veidošanas un 
pārvaldības aspekti



Digitālās pētniecības / DHZ jomas

VIRTUĀLĀ LĪDZDALĪBA
ANALĪZE
VIZUALIZĀCIJA
PUBLICĒŠANA
SAGLABĀŠANA

VALODAS TEHNOLOĢIJAS

ANALĪZES RĪKI, VIZUALIZĀCIJAS RĪKI

SPECIFISKI DIGITĀLĀS 
PUBLICĒŠANAS VEIDI

RESURSI 
PAKALPOJUMI
INFRASTRUKTŪRAS

DATUBĀZES, DIGITĀLĀS BIBLIOTĒKAS, 
DIGITĀLĀS KOLEKCIJAS, PUBLIKĀCIJU 
REPOZITORIJI, DATU REPOZITORIJI,
RESURSU APVIENOŠANAS PLATFORMAS, 
DARBA VIDESMEKLĒŠANA

LIETOŠANA



objekts
attēls
skaņa
video

telpa, vide
teksts

metadati

Digitāla pētījuma 
priekšmets var būt



Digitālās pētniecības / DHZ jomas

MĀCĪŠANĀS, IZGLĪTĪBA

• studentiem 

• pasniedzējiem

• pētniekiem

• arhīvu, bibliotēku, 
muzeju profesionāļiem

• izglītības profesionāļiem

AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ
• ATSEVIŠĶI KURSI, MODUĻI
• MAĢISTRA, DOKTORA 

PROGRAMMAS
• VASARAS/ZIEMAS SKOLAS

MŪŽIZGLĪTĪBĀ
• KONFERENCES
• SEMINĀRI, KURSI



Bibliotēku, arhīvu, muzeju loma

Datubāzu, kolekciju, digitālo bibliotēku 
veidošana un/vai «piegādāšana»

Virtuālās līdzdalības organizēšana

Darba vides, tehniskā un informatīvā 
atbalsta nodrošināšana pētniekam

Digitālu prasmju mācīšanās organizēšana vai 
piedalīšanās mācīšanas procesā



Pārzina digitālos 

rīkus, vēlas 

izmantot 

neapstrādātus 

datus

Pārzina digitālās 

kolekcijas, bet 

trūkst tehnisko 

prasmju

PĒTNIEKI

BIBLIOTĒKAS

Saskarnes, 

lietošanai 

gatavas 

kolekcijas

Mācīšana,

izglītība

Neapstrādāti 

dati



Datubāzes, kolekcijas, 

digitālās bibliotēkas 

Aktuāli :

• bagātīgi metadati

• iespēja meklēt pilnā tekstā

• attēlu atpazīšana

• attēlošana uz kartes

• atslēgvārdu attēlošana 
diagrammā (n-gram viewer)

• integrētas vārdnīcas, enciklop.

• saistīto datu kolekcijas



Virtuālās līdzdalības organizēšana





Darba vides, tehniskā un informatīvā 

atbalsta nodrošināšana pētniekam

Pamata palīdzība darbā ar digitālajiem 
resursiem, mācīšana

Digitālās pētniecības laboratorija (centrs)

Digitālās pētniecības laboratorija ar 
speciāli izstrādātu digitālu darbplūsmu vidi







Pārzina digitālos 

rīkus, vēlas 

izmantot 

neapstrādātus 

datus

Pārzina digitālās 

kolekcijas, bet 

trūkst tehnisko 

prasmju

PĒTNIEKI

BIBLIOTĒKAS

Saskarnes, 

lietošanai 

gatavas 

kolekcijas

Mācīšana,

izglītība

Neapstrādāti 

dati



Datizrace, tekstizrace
(Data mining, text mining)

Ar datizraci saprot 

lielu datu kopu analīzi, kas tiek veikta ar 
mērķi atrast neparedzētas attiecības, 

kā arī, lai apkopotu datus jaunos veidos 
tā, lai šo datu kopu analīzes rezultāti 
datu īpašniekam būtu saprotami un 
noderīgi.

A. Kapenieks, R. Strazdiņa, 

«Pētījums Nr.1.16 

Datu avotu analīzes un sasaistes rīks»

Tekstizrace, savukārt, ir 
informācijas izguve no 
nestrukturēta teksta

A. Kapenieks, R. Strazdiņa, 
«Pētījums Nr.1.16 
Datu avotu analīzes un sasaistes rīks»

Datizrace
Datu bāzes datu analīze, kas 
paredzēta apslēptu sakarību 
meklēšanai kādā datu grupā [..] 
Datizraces programmatūra 
nemaina datu attēlojumu, bet 
atklāj iepriekš nezināmas attiecības 
starp tiem. LZA TK ITTEA terminu datubāze



TEXT MINING [TEXT ANALYTICS]

to go beyond search

extracting information from text

finding interesting patterns

uncovering faint patterns of relationships «hidden» 
in mountains of information

discover unknown passages from the vast sea of 
works that Moretti calls the “great unread”…

MACROANALYSIS, DISTANT READING 

MACROSCOPES let us to observe what is at once
too great, slow or complex for the human eye and
mind to notice and comprehend (Börner, 2011)



Lielākā daļa grāmatu izzudīs uz visiem 
laikiem – un, sakot «lielākā daļa» mēs 
patiesībā izsakāmies neprecīzi: ja 
pieņemam, ka šodien 19. gs. angļu romānu 
kanonā ir apmēram divsimt nosaukumu, 
tad tie joprojām ir tikai 0,5 procenti no 
visiem publicētajiem romāniem.

Moretti, F. «The Slaughterhouse of Literature» (2000)



Makroanalīze literatūras pētniecībā (M.J. Jockers)

• Literatūras žanru attīstība, noriets

• Tematu aktualizēšanās un noriets

• Literāri paņēmieni un leksika, kas tiek izmantota dažādos laika periodos un 
dažādās demogrāfiskās grupās

• Savstarpējas ietekmes autoru un tautu vidū

• Kāda ir literatūras attīstības un vēsturisku notikumu saistība

• Vai ģeniāli darbi rada skolas un tradīcijas

• Kādas ir atšķirības starp kanona un marginalizētiem autoriem

• Kā dzimums, etniskā piederība u.tml. ietekmē literatūras stilu un saturu…



Franco Moretti. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History (2005) 

Datizrace



Digitāli rīki

Vārdu lietojuma statistika
Konkordances
Kolokācijas
N-grammas
Word sketch

AntConc

«Ultimate tool to explore how language works»



AntConc
http://www.laurenceanthony.net/s
oftware/antconc/

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/




https://voyant-tools.org/

https://voyant-tools.org/


M. Steyvers. «Probabilistic Topic Models.»
In Latent Semantic Analysis: A Road to Meaning
http://psiexp.ss.uci.edu/research/papers/SteyversGriffith
sLSABookFormatted.pdf

Tematu modeļi (topic models)

http://diging.github.io/tethne/api/tutorial.mallet.html



Šīs prezentācijas gatavošanas 
laikā šim pētījumam vēl nebija 
publikācijas.





«R», pakotne stylo, Gephi vizualizācija



«R», pakotne stylo, funkcija ‘stylo’ (Eder’s Delta; MFW 1000; Culling 0)

1980, 1981, 1983
1930, 1931, 1932, 1933, 
1981 (1), 1950 (1), 

1950, 1951, 1953, 1954, 1955



«R», pakotne stylo, funkcija ‘oppose’
30. un 50. gadu dzejas krāj. salīdzin.


