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Valoda sabiedrībā

Māris Baltiņš, Ina Druviete             

CEĻAVĒJŠ 
CILVĒKU 
CILTIJ VALODA 

SABIEDRĪBĀ

Populārzinātniska grāmata par valodas un 
sabiedrības attiecībām, par valodu un tās lomu 
sabiedrībā. Cena: 17,40 €

CEĻAVĒJŠ CILVĒKU CILTIJ: 
VALODA SABIEDRĪBĀ

Populārzinātniska grāmata par izzūdošām valodām. 
Veidota kā autora ceļojuma apraksts, dokumentējot 
tikšanos ar murīnpatas, matikes, juči, meniešu, 
provansiešu, mohauku, velsiešu un citu valodu 
runātājiem visā pasaulē, kuri par valodu stāsta, 
atklājot savu dzīvi un ikdienas nodarbošanos. 
Domāta ikvienam interesentam, kas vēlas 
uzzināt par valodu daudzveidību, par to 
apdraudošajiem faktoriem un mazāk 
zināmām valodām. 
Cena: 14,29 €

TĀ VIŅI TE RUNĀ. 
CEĻOJUMI PA 
APDRAUDĒTĀM 
VALODĀM

LATVIEŠU UZVĀRDI 
ARHĪVU MATERIĀLOS

Grāmatās ietverta informācija par Latvijas novadu (1. sējumā – Latgales,  
2. sējumā – Kurzemes, Zemgales, Sēlijas) iedzīvotāju uzvārdiem. Katrā  
vārdnīcā ir gandrīz 9500 uzvārdu šķirkļu (un apmēram 20 000 uzvārdu 

pieraksta variantu). Uzvārdu kopums veido savdabīgu un neatkārtojamu 
sistēmu, kas ievadā raksturota gan valodniecības, gan ģeogrāfiskās 

un vēsturiskās izplatības aspektā. Daudzi pēc uzvārda varēs lokalizēt 
iespējamo vēsturisko dzīvesvietu, rast iespējamo uzvārda cilmes 

skaidrojumu vai tā reģistrējuma laiku vēsturiskajos 
avotos. Cena: 21,31 € un 23 €

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: WWW.VALODA.LV 

Populārzinātniska grāmata, kas 
saistošā veidā atklāj krāšņo valodas 

pasauli, izvedot lasītāju cauri valodas 
un valodniecības labirintiem, 

pievēršoties arī vēstures faktiem 
vai jaunām tendencēm valodas 

attīstībā. Autors atklāj dažādu valodas 
stilu attīstību, dialektu veidošanās 

īpatnības, ieskicē rakstības 
pirmsākumus. Var uzzināt, kāpēc 

daudzas valodas ir apdraudētas un 
kas nepieciešams, lai tās atdzimtu. 

Grāmatā ietverti arī interesanti fakti 
un uzdevumi.  

Cena: 11,87 €

MAZĀ VALODAS GRĀMATA

Latviešu valodas aģentūras 
organizētajā Valodas vakaru 
ciklā sarunas vadīja žurnālisti 
Sandra Kropa, Elvis Jansons, 
Jānis Krops un Paula Gulbinska. 
Kopā ar valodniekiem viņi 

meklēja atbildes uz jautājumu: «Par valodu – vai tas 
ir interesanti?» Sarunas – par literatūru, tulkošanu, 
tekstiem – nu ir kļuvušas par tradicionālu Latviešu valodas 
aģentūras organizēto pasākumu formu. Katrai sarunai ir 
savs apakšvirsraksts jeb moto, katra saruna veltīta kādai 
valodniecības jomai – datorlingvistikai, sociolingvistikai, 
valodas vēsturei, fonētikai, onomastikai, dialektoloģijai, 
tulkošanas zinātnei u. c. Cerams, atšifrētas rakstu formā 
un iedzīvinātas grāmatā, šīs sarunas par valodu būs tikpat 
interesantas, kādas tās šķita pasākumu klausītājiem. 
Cena: 16,01 €

PAR VALODU – 
TAS IR 
INTERESANTI?!


