
Noslēgusies Latviešu valodas institūta pētnieces stažēšanās Amerikā 

 

No 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 14. jūnijam LU Latviešu valodas institūta pētniece Dr. Solvita 

Pošeiko atradās Vašingtonas Universitātē, Sietlā (ASV) ar mērķi apzināt universitātes bibliotēkas iespaidīgos 

krājumus, studēt jaunāko literatūru sociolingvistikā un valodas pedagoģijā, lai izmatotu tos savos pēcdoktorantūras 

projektā topošajos darbos. Radušos atsevišķus aktuālus pēcdoktorantūras projekta jautājumus S. Pošeiko pārrunāja 

ar Vašingtonas Universitātes atšķirīgu departamentu profesoriem (Klaus Brandl, Betsy Evans, Laada Bilaniuk u.c.). 

Īpaša uzmanība tika pievērsta projekta rezultātu – monogrāfijas un populārzinātnisko izdevumu – konceptuālās 

izveides un satura pilnveides jautājumiem.  

Kopš 2019. gada janvāra Solvita Pošeiko ir Sociolingvistikas laboratorijas biedre, kas dod iespēju sekot līdzi 

sociolingvistikas attīstībai Amerikā. Te Solvita Pošeiko piedalījās iknedēļas semināros par dažādiem valodniecības 

jautājumiem, tāpat arī prezentēja savu pēcdoktorantūras projektu un zinātniski pētnieciskās intereses. 

Komandējuma laikā S. Pošeiko piedalījās arī 2 nozīmīgās zinātniskajās konferencēs: 

o REECAS (The Ellison Center for Russian, East European and Central Asian Studies) konferencē ar 

referātu ““All foreign languages are equal, but some foreign languages are more equal than others”: 

Languages in the linguistic landscape of the Baltic states” (Sietla, 26.–27.04.2019); 

o Skandināvijas studiju organizācijas (Society for the Advancement of Scandinavian Study) ikgadējā 

konferencē “Closing the Frontiers?” ar mutisku referātu “City texts and how to read them: The case 

of the Baltic states” (Medisona, 02.–04.05.2019). 

Papildu tam pētniece novadīja vairākas vieslekcijas Skandināvijas departamenta un Valodniecības 

departamenta maģistrantūras un doktorantūras kursu (Baltu kultūra, Svešvalodu mācīšanas metodika un 

Sociolingvistika) studentiem.  

Nozīmīgākie rezultāti: 

o pēc starptautisko recenzentu ieteikumiem precizēta un atkārtoti iesniegta zinātniskā nodaļa “The 

Interaction of Nationalist Language Ideology and the Interests of Agents: Unresolved Disputes over 

Language Use in the Latvian Linguistic Landscape” angļu valodā (32 A4 lapas). Nodaļa tiks 

publicēta kolektīvajā monogrāfijā “Interests and Power in Language Management” (eds. M. Nekula, 

T. Sherman, H. Zawiszová, Peter Lang); 

o iesniegta recenzēšanai zinātniskā nodaļa “Linguistic landscape signs in first language educational 

materials: From passively illustrative function to meaningful learning experience” (37 A4 lapas) 

angļu valodā. Pēc rediģēšanas tā tiks iekļauta kolektīvajā monogrāfijā “Linguistic Landscapes and 

Educational Spaces” (eds., E.Krompák, V. Fernández-Mallat, S.Meyer, Multilingual Matters); 

o iesniegta recenzēšanai publikācija “Lingvistiskās ainavas teksti kontekstualizētai latviešu valodas kā 

svešvalodas apguvei ārvalstīs” (11 A4 lpp) rakstu krājumam “Valodu apguve: problēmas un 

perspektīvas” (Liepājas Universitāte); 

o Maketēšanai sagatavots populārzinātniskais izdevums “Ceļvedis pilsētas tekstu izpētei” (154 A4 lpp) 

par latviešu valodas kā pirmās valodas apguves metodoloģiju un teorijām, īpaši izceļot lingvistiskās 

ainavas tekstu izmantojuma potenciālu valodas un semiotikas jautājumu apguvei. 

Paralēli iepriekšminētajam Solvita Pošeiko turpināja rakstīt un pilnveidot zinātnisko monogrāfiju “Pilsētu 

lasāmā grāmata: lingvistiskās ainavas tekstu valoda, saturs un forma” un populārzinātnisko izdevumu “Latviešu 

valodas apguve pilsētas ielās”, kas veltīts latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanas metodikai, teorijām un praksei, 

iekļaujot autentiskus valodas datus. 

 

Solvitas Pošeiko viesošanās Vašingtonas Universitātē (Sietla, ASV) notika pēcdoktorantūras projekta “Pilsētu 

lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva” 

(1.1.1.2/VIAA/1/16/011) komandējuma laikā (Rīkojums Nr. 7/27). 

 


