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1998. gadā Rīgas Domes Japāņu valodas un kultūras vidusskolā desmitgadīgais Artūrs
jautāja, kāpēc viņš sacerējumā ierakstījis ķīnzīmi «SKOLA», bet Mičiko-sensei teikusi, ka to
mūsdienās lieto tikai kā ON salikumos ar citām ķīnzīmēm. Vai tiešām tā esot? Tas ir grūtākais
pat skaidrojot studentiem, kuras ķīnzīmes un kāpēc nevajadzētu lietot «solo», jo vēl 19. gadsimta
sākumā šai ķīnzīmei bija trīs ļoti atbilstīgas [un atbildīgas] SKOLAI nozīmes KUN lasījumā.
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Tika izpētīta katra ķīnzīme - šādi iepazīstot vēl vienu japāņu valodas īpatnību homonīmus はかる
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Ar ķīnzīmi «SKOLA» un tās visām senajām nozīmēm var izteikt visu mūsu skolā radušās
vai izveidotās metodes jeb pētīšanas, salīdzināšanas un domāšanas metožu kopumu, kas tiek
pielietotas visā mācību procesā ar mērķi ievirzīt dziļākos valodas slāņos katru skolnieku
atkarībā no viņa spējām un plāniem, lai iegūtās zināšanas un prasmes noderētu viņa profesijā.
Saturiski - "Japānas Dabasgrāmatas" japānisko augu nosaukumu izpēte parāda - tajos īpaši - priedēkļos redzamas visas svarīgās japāņu valodas leksiskās vienības.
Jebkura darba posma rezultātā var tikt izveidots drukāts vai digitāls informatīvs,
uzskates jeb metodisks mācību līdzeklis nākamajiem valodas apguvējiem, arī, ja izdosies
uzdrukāt, citiem interesentiem, jo, saglabājot dabas objektu oficiālos zinātniskos nosaukumus
latīņu valodā, tie sakārtoti alfabētiskajā secībā, lielajā vairumā šķirkļu parādot dažādas ziņas
par augu [vai dzīvnieku] - gan kā augs darbojas cilvēka dzīvē, gan tā nosaukuma izpēte ar
japāņu valodas īpaši iegaumējamiem «noslēpumiem».
«JAPĀNAS DABASGRĀMATA» - šīs metodes rezultāts - nonākusi korektūru un
maketēšanas stadijā. Darbā brīvprātīgi piedalās gandrīz visu 13 grāmatā parādīto valodu valstu
biologi un valodnieki. Mūsu variantā nominālpozīcijā ir latviešu valoda, taču jebkura pārējām
valodām var tikt novietota nominālpozīcijā - ar iespēju visus skaidrojumus par japāņu valodas
svarīgiem «sīkumiem» parādīt arī šajā valodā.
Ar ilustratīviem materiāliem piedalās Ōsakas Farmācijas universitāte, Nagasaki
universitātes Botāniskais dārzs, Kōči MAKINO botāniskais dārzs, Takasaki Krāsaugu
botāniskais dārzs, Kjōtō Universitātes Bioloģijas bibliotēka, LZA Botānikas institūts [Ieva Roze],
LU Botāniskais dārzs [Anta Sparinska] un Latvijas Dabas muzejs.
Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības mācību iestāde
«Japāņu valodas un kultūras studija GENGO» gaida palīdzību - sākotnēji - vismaz ar atbalsta
vēstulēm.

2

PRAKTISKA TULKOŠANA, PĒTNIECĪBA UN MĀCĪBU MATERIĀLU VEIDOŠANA
KĀ VALODAS MĀCĪŠANAS UN APGŪŠANAS METODE
Atšķirībā no angļu vai citām Eiropas valodām, kuru trenēšanai un uzturēšanai nav
jādodas pārāk tālu - austrumvalodu trenēšanai un uzturēšanai nākas veltīt vairāk laika un
fantāzijas. Paļauties uz interneta resursiem ir vieglprātīgi - «GENGO» kolekcijā jau krietna
parāde no Wikipedia iestrādātām kļūdām vien.
Praktisko literāro un mutisko tulkošanu kā japāņu valodas mācīšanas un mācīšanās
metode sākta vēl vakara skolā, un kopš 1995. gada turpinās RD JVKVS visās klasēs dažādās
pakāpēs - no 1. līdz 12. klasei. Tas deva rezultātu - 1. izlaidums kā nobeiguma darbu veica
kolektīvu Mijadzavas Kendži literāro pasaku krājuma «Piena ceļa vilciena nakts», kuru 1998.
gadā izdeva apgāds «Sprīdītis», kad visas tulkotājas jau bija LU (tolaik) Svešvalodu fakultātes
programmas «Japānas studijas» 3. kursa studentes. Kopā ar A. Kurosavu viņas mācīja augstas
klases valodpedagoģe Mičiko Šindō, kuru, diemžēl, LU SF neaicināja turpināt darbu pēc BBK
aiziešanas.
Pēc grāmatas izdošanas RD Japāņu valodas un kultūras vidusskolā sākās optimizācijas
process - visa veida tulkošana tika aizliegta «no augšas», japāņu valodai samazināja mācību
stundas - jo «citās skolās grāmatas netulko». [No 2001. gada skola tiek apvienota ar Kristīgo skolu,
jauntapušajā Kultūru skolā japāņu valoda ir tikai viena no daudzām pasniedzamvalodām. Pedagogi-profesionāļi no
Japānas netiek izmantoti.]

1999. gadā japāņu valodas mācību programma un metodes turpinās Japāņu valodas un
kultūras Studijā «GENGO» - 2000. gadā apgāds «ABC Zvaigzne» izdod pirmo pedagogu un
skolnieku kopdarbu - «Latviešu-japāņu vārdnīcu» [ap 10000 vārdu]. Teksta ievadīšana,
apstrādāšana, redaktūra, makets, vāka dizains - viss sagatavots drukāšanai pašu spēkiem:
•

kolektīvs mazskaitlisks - skolnieki kopā ar skolotājiem - katra darbs pie vārdnīcas svarīgs - vārdu atlase, datorievadīšana, piemēri, makets, korektūras, izdrukas uz kalkām.

•

ja skola visus procesu var veikt pašu spēkiem - jāmēģina būt par apgādu.
[Taču - apgāds steidzis uzdrukāt visu tirāžu (ne tikai visu - ar uzviju!), nedodot laiku

signāleksemplāros izlabot kļūdas - tā ir jauna «biznestradīcija» - netērēt laiku kļūdu labošanai.]
2006. gadā 2-sējumu «Japāņu-latviešu mācību kandži vārdnīca», kuras izdošanai
vajadzēja vairs tikai tipogrāfiju - BBK neapdomīgas izvēles dēļ bija tipogrāfija «Elpa-2» vārdnīcas izdevējgrupas dalībnieki iepazīstas ar vēl vienu «mežonīgā kapitālisma» biznesa
paraugiem - arī šajā reizē netiek drukāts signāleksemplārs, toties, kā arī pirmajam izdevumam –
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šim izdevumam tiek uzdrukāta pamatīga papildtirāža ārpus pasūtījumā noteiktā eksemplārus
skaita. Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma veicējus sargā tolaik atbildīgā prokurore I.Bebre,
tagad - krimināllietas personāžs.
•

kolektīvs - jau 27 Latvijas un Japānas skolotāji, valodnieki kopā ar ar «vecajiem» un
«jaunajiem» skolniekiem - katra darbs - svarīgs. 1. sējums - teorētiskais, 2. sēj. vārdnīca

•

ja skola visus procesu var veikt pašu spēkiem - jāmēģina būt par ne tikai par apgādu, arī
par drukātavu un iesietuvi.

•

līdz intelektuālā īpašuma un autoru tiesību normu sakārtošanai Latvijā skolas izdevumi
netiks apgādāti ar INBS kodu.
2007. gadā Studija «Gengo» izlaiž «Japāņu-latviešu mācību kandži vārdnīcas» 3-sējumu

«Rakstāmgrāmata», kura praktiski ir glītraksta darbagrāmata, ar svarīgiem metodiskiem
pielikumiem, kuri tapuši skolā un nav atrodami citos izdevumos arī Japānā.
PĀREJA UZ PAGAIDĀM NETRADICIONĀLĀM METODĒM
2012. gadā sastādīta, uzdrukāta un iesieta maza grāmatiņa «Mācīsimies latviešu valodu».
Tā domāta japāņiem - viņiem lielas problēmas ar pareizu fonētisku lasīšanu un runāšanu.
Izmantojām ģeometriskas figūras indekspozīcijās aiz problēmburta vai burtu kopas, biezo
un plāno šriftu, lielākas un mazākas zīmes. Protams, skaidrojumus devām japāņu valodā. Parādot,
kā šāda metode darbojas Latvijas vietvārdos un cilvēku vārdos, varam pierādīt arī •

valodmācības fonētikā ģeometrisko simbolu metode darbojas.
2010. gadā Studija «Gengo» piedalās Starptautiskajā Organiskās sintēzes konferencē

Rīgā ar lielplakātu [3000cmx100cm, veltījums Dmitrijam Mendeļejevam] «Multilingvāla ķīmisko
elementu nosaukumu tabula» - tas ir Studijas «Gengo» mēģinājums pavērot, kādās proporcijās
ķīmisko
elementu nosaukumi un kā tie mainās, ja tos sakārto pa valodu grupām un iekrāso zaļā krāsā
«tautiskos» nosaukumus.
Sākotnēji tikai intereses dēļ salīdzinājām elementu nosaukumus trīs Āzijas «māsu»
valodās - kāpēc ķīniešiem visi nosaukumi ar ķīnzīmēm, bet japāņiem - daļa ķīnzīmju rakstā, daļa
«katakana» rakstā - izrādījās - tas, kas ķīnzīmju rakstā - abām valodām rakstās vienādi, bet tas,
kas japāņiem elementa pilns nosaukuma fonetizējums «katakana» rakstā, ko lieto zinātniskajos
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nosaukums un aizgōto vārdu pierakstam, tas ķīniešiem - aizgūto vārdu - šoreiz - ķīmijas
elementa nosaukuma pirmās zilbes pierakstam lietojama ķīnzīme. Tāpat arī korejiešu
«hangulburti» - zem katra slēpjas ķīnzīme.
Šeit atrodams sākums:
•

pavērsiens uz praktisko pētniecisko metodi un metožu dažādību valodas apgūšanā.

•

jauna katram valodas apguvējam ievirzes iespēja no primitīvas valodas shēmu un
vispārlietojamas leksikas iekalšanas uz nopietnāku leksikas «žanru» apgūšanu» - to diktē
mūsdienu politekonomiskā situācija pasaulē [valodmācība nevis izklaidei, bet nākotnes
profesijai].
Uz 2010. gadu jau bija sastādīta «Japāņu-latviešu vārdnīca» un «Latviešu-japāņu

vārdnīca» [~40000 vārdu] red. Dz.Paegle un D.Grībermans. Radās nepieciešamība pārbaudīt floras
un faunas nosaukumu atbilstību.
No manuskripta tika izņemti visi «dabasšķirkļi», kas arī kļuva par pamatni «Japānas
Dabasgrāmatai». Lai ērtāk apstrādātu leksisko materiālu, izņēmām no manuskripta floras un
faunas šķirkļus un sadalījām tos pa «pa žanriem» - flora [bot., alg., pter., bry., lich., myc.] un fauna
[zool., ornit., iht., ent., rept., amph.] utt.

Darba procesā nolēmām ievietot dabas objektu pilnus latīniskos nosaukumu komplektus iekavās zem mūsdienu galvenā zin.nos. parādot iepriekšējos - tas ļāva vienkāršāk atrast daudzu
augu līdz šim neatrodamos tulkojumus.
Tad sekoja no vārdveides viedokļa interesantie nosaukumi:
•

pa vienam pārstāvim no katras dzimtas;

•

Japānā augošie vai lietojamie ārstnieciskie augi;

•

Japānā augošie vai lietojamie krāsaugi;

•

neliela daļa rituālos un tradīcijās lietojamo augu nosaukumi.

•

Ōsakas Farmācijas un Nagasaki Universitāšu, Makino botāniskā dārza, Takasaki
Krāsaugu botāniskā dārza ieteiktie un ar attēliem apgādātie augi;

•

nosaukumi no vecajām Makino [1899, 1931] un Sakiņiva's [1918] enciklopēdijām - šajos
izdevumos ne tikai lieliski botāniskās ilustrācijas paraugi, bet arī japāņu valodas
pieraksta vecformas, fonētiskā un grafiskā pieraksta tradīcijas;

•

senlaiku Japānas tradicionālās dzejas antoloģijas «Manjōšju» [4.gs.-7.gs] augu
nosaukumi - kuri palikuši gan kā mūsdienās zināmo augu otrie, un arī zinātniskie
nosaukumi.
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Līdz Linneja laikmeta sākumam, kad augus un dzīvniekus sāka apzināt zinātniski,
Japānas augi tika apzināti kā kultūras daļa - jau senajā Japānas dzejas antoloģijā MANjŌŠjUā apkopota japāņu tradicionālā dažādu žanru dzeja no 5.gs līdz 8.gs.
No 270 «Manjōšju» antoloģijas Japānas augu nosaukumiem 120 nos. palikuši kā galvenie
zinātniskie nos. arī mūsdienās.

Pārējie nos. ir kā otrie nosaukumi vai sinonīmi citu augu

nos. sarakstā. 112 augi izrādījās ārstnieciskie augi [tostarp 7 indīgi]. Tas nenozīmē, ka atlikušie
8 augi ir bez ārstn. īpašībām - viņu sugasbrāļi ir ārstn. augu sarakstā. 43 augi ir krāsaugi.
augi - ēdamaugi, 11 augi ir Japānas tradīciju «dalībaugi»
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[tostarp 6 - skolu māc. progr.]... 21

augs un 52 sugu brāļi atrodami Baltijas Trejvalstī, kā Japānā dēvē Igauniju, Latviju, Lietuvu - un
tas nav maz. MANjŌŠU dzejas antoloģijā ir ar vienu kandži rakstāmie augu nosaukumi - 51 nos.
Bez tiem mūsu darbs būtu nepilnīgs. Tādējādi 25 svarīgi Japānas senaugi, kuri trūka mūsu
manuskriptā - tika ielikti kā svarīgi «leksikas VIP» nosaukumi. Par to nobalsoja visi 25 Baltijas
valstu senaugi - tieši tie bija viņu īstenie radi! Tas nozīmēja tikai vienu - atkārtotu šķirkļu
indeksēšanu - viens no grūtākajiem šāda tipa vārdnīcu sastādīšanā.
Šo «dzejisko» augu nosaukumi manuskriptā tiek parādīti ar «hiragana» alfabēta zīmēm,
kas tos akcentēs starp ar «katakana» rakstu zīmēm pierakstāmos
•

zinātniskos nosaukumus.

ķīniešu, korejiešu - jo Makino enc. norādīti arī ķīniskie nosaukumi, bet korejiešu
nosaukumos zem katra hangulburta slēpjas ķīnzīme. Pārbaudot pēc Ķīnas ZA
Medicīnisko augu enc. - izrādījās - ārstniecisko augu mūsu darbā ir 2x vairāk.

•

nosaukumi krievu valodā palika manuskriptā - [starp Latviju un Japānu - tikai viena valsts] Krievija ar lielo floras un faunas pasauli, izciliem botāniķiem un izcilo japanoloģijas
skolu, turklāt slaveni Latvijas botāniķi mācījušies gan Pēterburgā, gan Jurjevā [tagad Tartu].
Turklāt - Eiropā pirmās valstis, kurās jau 1862. gadā sākās sistematzēta japāņu valodas

mācīšanas augstskolās - Krievija un Francija - tātad - arī franču valoda iegūst vietu manuskriptā.
Lietojot Krievijas dabaspētnieka Komarova 30. sējumu enciklopēdiju, trūkstošos
nosaukumus sākām droši tulkot arī no krievu valodas. Būs iespēja pavērot nosaukumus arī
baltkrievu un ukraiņu valodās, lai kliedētu tumsonīgus uzskatus par to, ka baltkrievu un ukraiņu
valodas neesot pilnvērtīgas valodas. Zināmā mērā tas ir mūsu mēģinājums pierādīt senu hipotēzi
- pasaules valodas kā Zemeslodes dabas daļa, attīstās no pola uz polu pa spirāli, un valodas tajā
izkārtotas secīgi viena pēc otras, pārplūstot vienai otrā...
Kad Latvijas augsti profesionālā līmeņa enciklopēdijā «Latvijas Daba» atradām augu un
dzīvnieku nosaukumus vācu un angļu valodās, pievienojām tikai intereses pēc - jo Latvijas dabas
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pētnieku vecākā paaudze bija mācījusies arī vācu valodā, bet angļu valodai - starptautisks
pielietojums.
Beidzot, Baltijas valstu Zinātņu Akadēmiju kopizdevums «Flora of the Baltic Countries»
deva iespēju iegūt vai pārbaudīt precīzus nosaukumus tikai ap 30% nosaukumiem mūsu valstu
floras pārstāvjiem, taču radās papildiespēja - pievienot vārdnīcai nosaukumus lietuviešu un
igauņu valodās. Redaktore no Lietuvas ZA S.Labanauskiene atradusi manuskriptā daudz
nosaukumus lietuviski - bet tādu augu Lietuvā neesot. Tātad mūsu metode - veidot jebkurā
valodā auga nosaukumu pēc tās valodas, latīņu un japāņu valodas likumiem - darbojas.
ZINĀTNISKO NOSAUKUMU VEIDOŠANAS UN TULKOŠANAS
TRADĪCIJU UN LIKUMU IEVĒROŠANA
Katrā valodā Floras un Faunas nosaukumi ir īpašs valodas žanrs. Lai saprastu, kā drīkst
tulkot to augu nosaukumus, kas vēl nav iegājuši mūsu valodā, nācās izpētīt, kā nosaukti augi
mūsu valodā, tuvējo kaimiņu valodās, Eiropas un Āzijas valodās. Tādējādi manuskriptā parādījās
daudz valodas - turklāt - likās nerentabli atradumus citvalodās izmest.
Augu nosaukumus latviski rakstīsim ar lielo sākuma burtu - tas ir auga vārds - tātad īpašvārds. Augu dzimtu nosaukumus katrā šķirklī kvadrātiekavās ar visiem lielburtiem.
Augam ir ne tikai dzimta - arī dzimte.
Augs - vīr. dz.; Jebkurš augs ir floras vienības pārstāvis, tāpēc, ja vien atsevišķs augs
[koks, krūms vai zieds] nav jau ieguvis nosaukumu kādā valodā, un - ja vien latīniskā binominālā
nosaukuma raksturotājvārds [epitets] nav parādīts kā vīr. dz. vai siev. dz. leksiskā vienība, auga
nosaukumu varam parādīt vīriešu dzimtē.
Strādājot ar aļģu, paparžu, sēņu un sūnu nosaukumiem - piemērotāka būtu sieviešu
dzimte, ja vien japāniskais nosaukums nevedina uz burtisko tulkojumu vīriešu dzimtē, bet ķērpis
ir kungu kārtas.
Daudziem augiem, kuriem neatradām nosaukumus visās mūsu pētāmvalodās, nāksies
iztikt ar burtiskajiem tulkojumiem, kurus atzīmēsim ar *, vai aprobežoties tikai ar dzimtas
piederības norādi kvadrātiekavās[].
Latvieša Grindeļa vārdā nosaukto augu Grindēliju nevienā no Makino enciklopēdijām vai
citu autoru darbos neatradām - pamēģinājām divas iespējas:
a) pielāgot ķīniskā nosaukuma ON vai KUN lasījumus;
b) burtiski tulkot no latīņu valodas - tādējādi - japānisko nosaukumu veidojām paši.
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Ja neatradām auga latvisko nosaukumu enciklopēdijā «Latvijas daba» vai citos latviešu
izdevumos, sākotnēji tulkojām burtiski no latīņu valodas. Šādi nosaukumi atzīmēti ar zvaigznīti*.
Iemācoties dalīt «garos nosaukumus» - salikteņus, sākām burtiski tulkot arī no japāņu vai ķīniešu
valodām, parādot burtiskos tulkojumus zem latviskā nosaukuma Japānas vai Ķīnas
dabaspētnieku dotos «tautiskos, nacionālos» nosaukumus - daudzos gadījumos augam ir
formālais starptautiski pieņemtais latīniskais nosaukums, taču savās valodās - īpaši ja tas ir sens
nosaukums - tā nozīme var būt atšķirīga no latīnikas burtiskā tulkojuma

- šāda pieeja ļauj

veidot arī atbilstīgu tulkojumu. Taču - šāda pieeja iespējama tikai, ja tulkotājam zināms pilns
latīnisko nosaukumu un sinonīmu komplekts.
Īpašu uzmanību veltījām 2000. gada izd. «Makino Japānas augu ilustrētajā
enciklopēdijā» parādītajiem augu otrajiem, t.s. «nezinātniskajiem» nosaukumiem un to
burtiskajiem tulkojumiem vingrinājumiem un salīdzināšanai ar citām valodām.
Darba izstrādes vidusposmā nolēmām apstrādāt arī Makino enc. pielikumu - latīņu
binominālo nosaukumu otro [raksturojošo] - sugas norādes vārdu skaidrojumus japāņu valodā no vienas puses - labs treniņš tulkošanā uz dažādām valodām, no otras puses - «špikeris»,
palīgmateriāls darbam.
Papilduzdevums - sakārtot šos vārdus pa leksiskajiem žanriem - krāsas, īpašības,
vietvārdi, uzvārdi utt., jo galu galā - visi Dabasvārdi - jebkuras valodas pamatleksika.
Šis darbs kļūst par pamatni gan vienam no pielikumiem «Japānas Dabasgrāmatā», gan
Viktora Šleifmaņa nobeiguma darbam, tāpat kā «Manjōšju» antoloģijas dzejvārdi kopā ar
gadskārtu vārdu pētījumu un haiku tulkojumiem - par Karīnas Tkačukas nobeiguma darbu.
Ja augam «atradies» sinonīms Ķīnas Zinātņu Akadēmijas Medicīnisko augu
enciklopēdijā - to pievienojām Makino enc. nos. kompl. ar norādi iekavās (ĶZA enc.).
•

latīņu valoda būtu obligātais priekšmets jau pamatskolas programmās - latīņu valoda ir
nepieciešama daudzās profesijās.
Sākotnēji ķīniešu nosaukumus ievietojām tikai tāpēc, ka tos bija pētījis un ievietojis savos

darbos Makino. Ievērojām, ka augu japāniskie un ķīniskie nosaukumi var būt ar vienādu kandži
pierakstu, bet ar dažādu lasījuma skanējumu, un ar dažādu kandži pierakstu un, protams, dažādu
lasījumu - jo augus dažādās pasaules malās mēdz nosaukt pēc tā izskata vai īpašībām un arī
nosaukuma devēja paša rakstura un pasaules uztveres.
Izrādījās, ka japāņi aizgūtos nosaukumus arī tulko - burtiski - no kādas citas valodas un
protams, no latīņu valodas vai arī veido fonetizējumu no citas vai latīņu valodas «katakana»
zīmju rakstā. To pašu dara arī ķīnieši, tikai fonetizējumam izmanto savas ķīnzīmes. Tādus vārdus
atzīmējām ar lielburtu F vai fon. un skaidrojumu, no kuras valodas veidots šis fonetizējums.
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Rādās interese, kā Floras un Faunas nosaukumus pieraksta korejieši. Atradām - korejieši ar
«hangul» burtiem pieraksta fonetizējumus, bet zinot, ka zem katra burta vai burtkopas slēpjas
ķīnzīme, atradām, ka daudzu augu nosaukumi skan sakritīgi vai nu divām vai visām trim Tālo
Austrumu Āzijas lielvalodām.
•

trīs Austrumu lielvalodas būtu mācāmas pakāpeniski vai paralēli.
Daudzi Japānas vietu nosaukumi, floras un faunas vai to pētnieku vārdi ir ieguvuši vietu

to latīniskajos vai citvalodu nosaukumos.
•

šo vārdu pētīšana dod priekšstatu par Japānas ģeogrāfiju, vēsturi, zinātniekiem.
Tomitarō Makino vārds zināms arī Baltijas valstīs - gan kā augu pētnieka, gan arī citu

pētnieku aprakstīto augu sugas vārdu - «makinoi», un augs «Makinoja» ir nosaukts viņa vārdā. T.
Makino mācījis bioloģiju Japānas Imperatoram Hirohito - pirms stāšanās Imperatora misijā augsta ranga ihtioloģijas speciālistam.
Bet arī latviešu botāniķu Tīlinga, Grindeļa un Skujas vārdi iegājuši pasaules botānikas
latīniskajā indeksā.
Aļģu pētnieka Kārļa Skujas izcilie tušas zīmējumi - mākslas darbi, tāpat kā Makino darbi
- botāniķi, lielākoties - lieliski zīmētāji, - tāpēc viens no «Japānas Dabasgrāmatas» sējumiem
parādīs botāniskās ilustrācijas paraugus no 16.-21.gs. - gravīras, zīmējumi, botāniskās
fotogrāfijas, Ōsakas Farmācijas Universitātes, Nagasaki un Kjōtō Universitāšu, Makino
botāniskā dārza un Takasaki krāsaugu botāniskā dārza atsūtītās augu fotogrāfijas.
Ap 200 augu botāniskās ilustrāciju [tas ir īpašs mākslas žanrs] veidošanā varēs iemēģināt roku
Latvijas mākslas skolu skolnieki.
•

ksilogrāfiju, gravīru, zīmējumu, akvareļu, fotogrāfiju un botānisko fotogrāfiju, krāsaugu
pielietojumu apzināšana, krāsu nosaukumu un ģerboņu izpēte - ceļš uz Japānas
tradicionālās mākslas vēstures pamatu apgūšanu.

•

darbs pie «Japānas Dabasgrāmatas» ilustrāciju sējuma veidošanas ietver arī
maketēšanu un datorgrafiku - šo mūsdienās svarīgu profesionālo iemaņu sākumi

•

komplektā ar jebkuras valodas mācīšanos var nostiprināt skolnieka pārliecību par

•

savu mācīšanās darba vērtību - ar dalību reāli nododamā grāmatā.
Te jāatgādina, ka visāda veidā veicamie uzdevumi praktiskajā tulkošanā - īpaši -

zinātnisko nosaukumu tulkošanā ir tikai metode japāņu valodas leksikas dziļāku slāņu apgūšanai,
kā arī - visa veida tulkošanas tehnikas paņēmienu un iespējamo kļūdu apzināšana.
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BURTISKIE TULKOJUMI UN PARINDEŅI KĀ LEKSIKAS APGUVES METODE
Iesācēji gatavi uzreiz tulkot - īpaši - modernos Japānas rakstniekus. Nevajag liegt
mēģināt to darīt. Pat jāpalīdz sākotnēji. Tradicionāli - iesācējs pagurst un pat zaudē interesi
vispār kaut ko tulkot. Šis ir Skolotāja brīdis - pārorientēt skolnieku pētnieciskajā valodmācībā.
Grāmatu tulkošana mūsu skolas realitātē ir elementāra grāmatu tekstu adaptēšana
lietošanai nākamajiem skolniekiem. Patlaban top:
•

«ŠIKITARI» - kas jāzina, dodoties viesstudijās vai darbā uz Japānu.

•

«JAPĀNAS GADSKĀRTAS» - grāmatiņu sērija par 12 mēnešiem - katra mēneša
kalendārs, kurā parādīti notikumi Japānā un pasaulē, viena pasaka, viena dziesmiņa,
vieta rotaļa, viena papīra locīšanas pamācība, mēneša augi un dzīvnieki, mēneša
tradīciju apraksts [+ latviešu pasaka, dziesmiņa, tradīcijas].

•

«JAPĀNAS DABASGRĀMATA» -

Floras un Faunas nosaukumi, vietvārdi un uzvārdi

ir ne tikai vārdi - arī frāzes - un tulkošanas iemaņu izkopšanu var sākt ar burtisko
tulkojumu meklēšanu. Mūsu gadījumā - kad ir zināms nosaukums lasījuma pierakstā jāmeklē arī pieraksta varianti ķīnzīmēs. Tas ne saturiski, ne pēc formas neatgādina
vārdiņu iekalšanu.

Skolnieks darbojas līdzi vārdnīcas sastādīšanas procesā, kas tiek

uztverts kā radošs process, nevis «plika mācīšana». Skolnieks nonāk līdzvērtīgā statusā
ar skolotājiem un vecākajiem skolniekiem - līdzvērtība ir patīkamāka kā pakļautība.
Ja zinātniskais vai «tautnosaukums» auga vai dzīvnieka nosaukums [vārds] sastāv no
priedēkļa [dubultpried.], saknes [dubults.] un piedēkļa [dubultpied.] - tā jau ir frāze, tāpēc svarīgi
mācīties arī daudzzilbju nosaukumu pareiza dalīšana.
Tā kā Floras un Faunas nosaukumi japāņu valodā mēdz būt arī visai gari un bieži - ar
humora piedevu - skolotājam jāsagatavo šādu vārdu izlase - tad skolnieks gribēs sameklēt tādus
vārdus patstāvīgi. [Piem. «Jūras pūķa zemūdens pils sargs» saukts «siļķu karalis»...]
Jārosina atrast materiālus arī par biologiem. Pēc nosaukumiem var spriest par auga vai
dzīvnieka atklājēja, piem. Temminka - raksturu. Temminks nenoliedzami bija humora cienītājs,
Bet vēžveidīgo pētnieks Simpsons pat izpelnījies vietu kāda jūras briesmoņa nosaukumā
«Simpsona rēgs». Skolniekam svarīgi uzzināt arī šādas nianses par tiem, kas devuši vārdus
mums pazīstamiem augiem vai kustoņiem. Un zinātniskais teksts līdz ar to kļūst tuvāks - nevis
sauss, zinātnisks, pārgudrs, atbaidošs ar neizprotamu vārdu virknējumiem. Vērtīgs materiāls
ir zinātniskie skaidrojumi T.Makino enciklopēdijās - viegli lasāmi pat 19.gs. izdevumu teksti slavenais botāniķis savus pētījumus sācis jau 18 gadu vecumā.
Sevišķi rūpīga izpēte nepieciešama, ja latīniskajā nosaukumā vietvārds vai īpašvārds.
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ĢEOGRĀFISKIE NOSAUKUMI LATĪNIKĀ
Ja latīniskajos nosaukumos redzam sinense, sinanense, chinense - nenozīmē, ka arī
ķīniskā nosaukuma pierakstā redzēsim kandži salikumu ar nozīmi «Ķīna». Augu atklājēji
latīnisko nos. devuši krietni vēlāk, nekā to nosaukuši paši ķīnieši.
Katram augam tik plašā teritorijā nosaukumu var būt kā vārdu spāņu grandam - taču katrā
valodā būs tikai viens zinātniskais nosaukums ar uzmanīgi pētāmu latīnisko nosaukumu
komplektu. Pavērosim vairāku dzimtu augu nosaukumu pārus «japonica» un «nipponica».
Dzimta

Jap las.

Latviskais nos.

Latīniskais nos.

シモツケ

Japānas spireja

Spiraea japonica

イワシモツゲ

HONŠjŪ spireja

Spiraea nipponica

SPIRAEA
ヤマノイモ
DIOSCOREA
ウチワドコロ
シッポゴケ
DICRANUM

ナガミシッポゴケ

Indekss

Dioscorea japonica

lapas šauras

A1731

Dioscorea nipponica

lapas vēdekļveida

A0238

Dicranum japonicum

aste kupla

A0951

Dicranum nipponense

aste gluda

A1234

ノアザミ

Japānas usne

Cirsium japonicum

ナンブアザミ

HONŠjŪ
mīkstpiene

Cirsium nipponicum
var. nipponicum

ニワウメ

Japānas ķirsis

Prunus japonica

ミネザクラ

Honšjū kalnu
ķirsis

シケシダ

Japānas depārija

イヌワラビ

HONŠjŪ
sievpaparde

Prunus nipponica
var. nipponica
Deparia japonica
syn. Athyrium
japonicum
syn. Diplazium
japonicum

オニヒカゲワラビ

HONŠjŪ
diplazium*

CIRSIUM

PRUNUS

ATHRYUM
un
DIPLAZIUM

Japānas
dioskoreja
HONŠjŪ
dioskoreja
Japānas divzobe
HONŠjŪ
divzobe

Piezīmes
lapas spicas,
robainas
lapas gludas,
ovālas

lapas lielrobu,
kļavu lapām
līdzīgas
lapas sīkrobu,
vītolu lapām
līdzīgas
balto ziedu kāti īsi
augļi - mazi, bet
ir.
blāvi sārto ziedu
kāti gari

A0922
A0192

A1288
A1259
A1270
A1603

atšķirīgas lapas

A0889

Athyrium niponicum

atšķirīgas lapas

A0170

Diplazium niponicum
syn. Athyrium
niponica

atšķirīgas lapas

A0458

Nedz botāniski, nedz valodnieciski japonica NAV nipponica. Jo «Japānas...» ir japonica,
bet - nipponica vai niponica ir HONŠjŪ salas senais nosaukums.
Tāpēc, tulkojot no citvalodas bioloģiskos nosaukumus, sadarbība ar šīs valodas zinātāju ir
svarīgs noteikums darba kvalitātei, tāpat kā valodniekam - sadarbība ar biologu.
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«Japānas Dabasgrāmatas» veidotājiem nav atteikuši līdzdalību Japānas, Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas biologi un valodnieki.
Piemērs no Tartu universitātes biologu svaigi veidotā 18000 latīnisko nosaukumu ar
sinonīmiem un igaunisko tulkojumu saraksta. Jau zināms, ka «japonicus» gandrīz vienmēr un
visās valodās, ja vien nav senāka nosaukuma pašu valodā, tulkojams kā «Japānas».
Galvenais zinātniskais nosaukums: Ophiopogon japonicus, bet tā oficiālie sinonīmi:
•

syn. Convallaria japonica

•

syn. Flueggea japonica

•

syn. Mondo japonicum
☃ Hiina maohabe [burt. Ķīnas čūskbārde]

UZMANĪBU - IGAUNISKAIS TULKOJUMS

Tīša kļūda? Zinot internetresursu lietotāju - it īpaši studentu steidzīgumu un igauņu lēno
humoru, <www.ut.ee/taimenimed>, resursa veidotāji «igauniski un pedagoģiski pajokojuši». Un,
atsevišķi - piemērs no «Kokauga Atlanta» ar nepilnīgu latīnisko nosaukumu komplektu.
Dzimta

Jap las.

シラカバ
BETULA
burt. tulk.

Latviskais nos.

Japānas
[platlapu] bērzs

Latīniskais nos.

Piezīmes

Betula platyphylla

Mūsdienu

var. japonica

nosaukums

syn. Betula japonica

Sinonīms

(Betula tauschii)

Baltais bērzs

Indekss

A0940

Vecais
nosaukums

Latvijas Koku Atlantā «Japānas bērzs», taču latīniskais nosaukums tikai šis - vecais
nosaukums - Betula tauschii - tātad vai nu jātulko «Tauša bērzs» vai nu jānorāda pilns latīnisko
nos. komplekts.
Svešvārdu, īpaši vietvārdu «ietulkošana» savā valodā jāveic uzmanīgi, bez centieniem
obligāti latviskot vai "japanizēt" tā lasījumu.
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JAPĀŅU VALODAS MĀCĪŠANAS UN MĀCĪŠANĀS MĀCĪBU PROGRAMMĀ
MĀCĪBU PROGRAMMAS ANALĪZE
Kā nodrošināt «Japānas Dabasgrāmatas» veidošanas saskanību ar Profesionālās
tālmācības un pilnveides mācību iestādes programmu?
Mācību programmas pirmajos divos gados paredzēts apgūt rakstības, gramatikas un
sarunvalodas pamatus. Tie ir tikai 4 semestri.
Valodas apguvēji ir dažāda vecuma, tautības, ar dažādiem mērķiem, motivācijām un
interesēm. Praktiski katrs mācību darbu veic pēc individuāliem grafikiem.
Ne visus interesē dzeja, vēsture, kāds no izvēles priekšmetiem. Daži spēj un prot mācīties
nesteidzīgi, secīgi un rūpīgi, spēj darbu iesākt un pabeigt. Daži - liekas - uztver ātri un viegli,
taču nav gatavi un nevēlas mācīties sistemātiski.
Visproblemātiskākie ir tie, kuru vienīgā motivācija mācīties japāņu valodu ir brīvbiļete
«pamācīties» Japānā.
Tāpēc nav jātērē laiks mēģinājumiem kopēt ierasto mācību procesu ar gandrīz jau
automātisko stundas ievadu un tradicionālajām augstākminētajām nodarbības sastāvdaļām.
Turklāt - ja savās dienas mācību iestādēs valodas apguvējs vairākas stundas vai stundu pārus
strādājis pēc šādas sistēmas, pēcpusdienas vai vakara stundās šādu sistēmu jāmaina. Svarīga ir
arī vides nomaiņa - nebūt necenšoties atdarināt japāņu telpu iekārtojumu, centāmies un savām
rokām veidojam telpās jebkurā adresē, lai tās neatgādinātu ne skolu klašu, ne augstskolu
auditoriju, ne biroju un taml. interjerus.
Mazā skoliņā nav iespējas veidot tādas stundas, kā valsts, municipālajās vai privātajās
mācību iestādēs, kur skolnieki vai studenti atrodas mācību telpā un var veidot stundu kā lekciju
vai skolas nodarbību, ar mājas darbu pārbaudīšanu, saukšanu pie tāfeles, kontroldarbiem, jaunās
mācību vielas skaidrošanu.
Mūsu mācību programmā nosauktie mācību priekšmeti ir tikai mūsu mācību procesā
lietojamo TĒMU saraksts. Šo tēmu leksikas apgūšanai.
Tam nolūkam arī pieaugušajiem var lietot Japānas tradicionālās izzinošās KARUTA - tās
vis nav azartspēļu kārtis, bet kartiņu komplekti ar abu «kana» rakstuzīmju alfabetiem, ar
ķīnzīmēm dažādu pakāpju grupām, ar ķīnzīmju atslēgām, ar «haiku» un «tanka» dzejas
paraugiem, ar floras un faunas nosaukumiem, ar vēsturiskajiem un ģeogrāfiskajiem
nosaukumiem.
Ar skolotājiem kopā veidojot kādu mācību vai metodisko līdzekli, skolnieks var nemanot
apgūt arī ģeogrāfiju, dabu, skaitāmķīnzīmes-piedēkļus, tradīcijas.
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Skolā izveidots stateniskais lielplakāts «JAPĀNAS SIMBOLI» [300cm x 90cm] - tajā Japānas 47 prefektūru simbolaugi, simbolputni, grafiskie simboli. Strādājot pie plakāta
digitalizēšanas, skolnieki parādīs vienu no svarīgām tradīcijām Japānā - dabas simboli ir ne tikai
prefektūrām - arī pilsētām un ciemiem. Un no faunas objektiem - ne tikai putni - daudzuviet - arī
zvēri, kukaiņi, zivis... Digitālajā versijā paredzēts parādīt visu nosaukumu burtiskos un
zinātniskos tulkojumus - digitālās versijas piepildīšana aizņems ilgu laiku - materiāli bus jāmeklē
akadēmiskajos izdevumos un kartēs, jo vieglā materiālu ieguve internetā sasteidz procesu,
nonivelējot lēno kvalitatīvo iegaumēšanu.
Pēc Profesionālās pilnveides Mācību programmā paredzētajiem pirmajiem 2 mācību
gadiem sākas sistemātiskā japāņu valodas gramatika, kuru nedrīkst vai nav ieteicams mācīt caur
angļu valodu [ar atšķirīgu sistemātisko gramatiku], ķīnzīmju apguvē sākas praktiska atslēgu un
fonētiķu apguve, leksikā - svarīgu Japānas tradicionālo leksisko «žanru» «Gitaigo-giongo»
«Atedži» un homonīmu praktiska apgūšana. Sākas nelielu tekstu lasīšanu senajos un vecajos
pierakstos.
«Japānas Dabasgrāmatā» piedāvātas pietiekami plašas iespējas katram skolniekam šos
«tīrvalodas dziļumus» iepazīt sev iespējamā ritmā un tempā, apstrādājot vārdus, frāzes, meklējot
«grūto nosaukumu» izcelsmi, botāniķu biogrāfijas un veidojot patstāvīgi savas nodaļas, indeksus,
pielikumus un skaidrojumus.
Jau iepriekšējo skolas izdevumu dalībnieki labprāt piedalās katrā nākamajā darbā, bet
skolotājiem tā ir vēl viena iespēja pašpilnveidoties.
Papildus katrs var iegūt maketēšanas, ilustrēšanas, drukāšanas, iesiešanas iemaņas un
pieredzi.

• nebalstoties tradicionālo stundu vai lekciju sarakstu, visu valodmācības programmu vai tās
daļu var apgūt, praktiski derīgus - publicējamus darbus veicot - vai nu vienatnē, vai grupā,
vai lielāku darba daļu vai tikai nelielu daļiņu.
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«JAPĀNAS DABASGRĀMATA» «AUGI»
IEVADSĒJUMS
UZBŪVE UN SATURS
VALODU LASĀMTABULAS
1. Japāņu valodas KANA zīmju lasāmtabulas

15

2.

Korejiešu valodas HANGUL burtu lasāmtabulas
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3. Ķīniešu valodas BOPOMOFO zīmju lasāmtabulas
20. gs. 20. gados ķīnieši izveido arī savu grafisko 37 zilbju alfabētu, sauktu BOPOMOFO - pēc
pirmajām četrām līdzskaņzilbēm. Zīmes esam jau redzējuši:
- kā KANA zīmes -

ㄝㄡㄨㄑ

- kā Atslēgas - Iㄦㄩㄇㄅㄗㄏㄕㄠㄔ
- kā kandźi veidlīnijas un veidelementus -

ㄟㄣㄤ ㄥㄢ ㄒㄉㄍㄊㄐㄕ

- kā ķīniešu tradicionālo Atslēgu vienkāršojumus -
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ㄢㄎㄌ ㄖ

AUGI, TRADICIONĀLĀ DZEJA UN MĀKSLA
4. Gadskārtu vārdi Japānas tradicionālajā dzejā.

季節語

Sezonvārdi

Zinātājs, jau dzirdot vai redzot vien dabasvārdu vai vārdkopu no šīs nodalas, arī tad, ja vārdkopā
nav tieši uzrakstīts «pavasaris», «vasara», «rudens», «ziema», uzreiz pateiks, kāds gadalaiks
attēlots tradicionālajā dzejolī. Katra vārdkopa piederīga ne tikai kādam gadalaikam - šeit parādīti
augi un dzīvnieki, debesis un zeme, laika tecējums un raksturīgākais japāņa dzīvē, kas saistīts ar
viņa darbu, ikdienā vai svētkos lietojamiem priekšmetiem. Sezonvārdi lasāmi sendzejā un
mūsdienu dzejā, skatāmi tradicionālajās gravīrās, tekstīlijās kaligrāfijā.
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5.

«MANJŌŠJU» nodaļa
Līdz Linneja laikmeta sākumam, kad augus un dzīvniekus sāka apzināt zinātniski,

Japānas augi tika apzināti kā nacionālās kultūras daļa. Senajā Japānas dzejas antoloģijā
«MANJŌŠJU» - apkopota japāņu tradicionālā dažādu žanru 4.-8. gs. dzeja.
No 270 «Manjōšju» antoloģijas Japānas augu nos. nosaukumiem 120 nos. palikuši kā
galvenie zinātniskie nosaukumi arī mūsdienās. Pārējie ir kā otrie nosaukumi vai sinonīmi citu
augu sarakstā. 112 augi izrādījās ārstnieciskie augi [tostarp 7 indīgi]. Tas nenozīmē, ka atlikušie
8 augi ir bez ārstnieciskām īpašībām - viņu sugasbrāļi ir ārstniecisko augu sarakstā. 43 augi ir
krāsaugi. 23 augi - ēdamaugi, 11 augi ir Japānas tradīciju «dalībaugi» [tostarp 6 - skolu māc.
progr.]. 21 augs un 52 sugu brāļi atrodami Baltijas Trejvalstī, kā Japānā dēvē Igauniju, Latviju,
Lietuvu - un tas nav maz.
51 vārds «Manjōšju» antoloģijā - ar vienu kandži [ķīnzīmi] rakstāmie augu nosaukumi.
Bez tiem mūsu darbs būtu nepilnīgs. Tādējādi 25 svarīgi Japānas senaugi, kuri trūka mūsu
manuskriptā - tika ielikti kā svarīgi «leksikas VIP» nosaukumi. Par to nobalsoja visi 25 Baltijas
valstu senaugi - tieši tie bija viņu īstenie radi! Tas nozīmēja tikai vienu - atkārtota šķirkļu
indeksēšanu - savā ziņā - vēl viens mācību uzdevums un darbs.
«Dzejisko» augu nosaukumi manuskriptā tiek parādīti ar «hiragana» rakstu zīmēm
vecrakstā, kas tos izcels starp «katakana» rakstu zīmēs pierakstāmajos zinātniskos nosaukumus.
«Hiragana» rakstu zīmēs parādīsim ar krāsaugu, smaržaugu nosaukumus, kuri ietverti augu
nosaukumos kā raksturojošais piedēklis - sugas veidvārds.
Pilnais MANjŌŠU augu saraksts vecrakstā un jaunrakstā būs kā atsevišķs indekss.
Šajā nodaļā būs fotoilustrācijas no pēdējā Japānas tradicionālās grafikas pārstāvja
HAŠIMOTO dārza un viņa darbiem.
[1.nod. būs arī digitālais variants un fotofilma. 2. nod. populārākie dabasvārdi - frāzes
Japānas dzejā un kaligrāfijā; 3.nod. un 4. nod. - MANjŌŠjU augi. Iecere drukāt kā atsevišķu
izdevumu].
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Karīnas Tkačukas vingrinājums sendzejas tulkojumā.

20

Attēlā MANjŌŠjU dzejā attēlotā Augu Botāniskā dārza karte Ōsakā:

Attēlā Takasaki Krāsaugu Botāniskā dārza karte:

21

6. Augu nosaukumi tradicionālo krāsu un smaržu nosaukumos

22

Nodaļai JAPĀNAS AUGI RĪGAS PARKOS tiek arī veidota karte sadarbībā ar Rīgas Dārzu speciālistiem. Iecere apgādāt ar augu nosaukumu
plāksnītēm visus retos augus Rīgas centra dārzos. Paraugs no vārdnīcas:

23

7. Japānas ornamenti un ģērboņi

24

8. Ārstnieciskie augi
No JAPĀNAS DABASGRĀMATAS 1900 augiem 82% ir ārstnieciski augi. Atsevišķa nodaļa būs veltīta tradicionāliem ārstniecības augiem un
augiem, kurus izsenis lieto kosmētikā. Visu nodaļu materiālu apstrādē piedalās mācību iestādes skolnieki

25

JAPĀNAS DABASGRĀMATĀ paredzēta gan kosmētikā lietojamo augu nosaukumu izpēte, gan arī senās kosmētisko līdzekļu receptes.
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«JAPĀNAS DABASGRĀMATA» «AUGI»
IEVADSĒJUMS
UZBŪVE UN SATURS
PIELIKUMU SĒJUMS
1.

INDEX LATINICUS ievietoti gan galvenie nos., gan sinonīmi

2.

INDEX JAPONICUS 1.

ievietoti galvenie nos.

3.

INDEX JAPONICUS 2.

ievietoti sinonīmi, žargon- un prof. nos.

4.

INDEX JAPONICUS 2.

ievietoti senie dzejvārdi, krāsu un smaržu nos.

5.

INDEX SINICUS 1. ievietoti gan galvenie nos., gan sinonīmi

6.

INDEX SINICUS 2. ievietoti nos. BOPOMOFO zilbju pierakstā

7.

INDEX KOREANUS ievietoti gan galvenie nos., gan sinonīmi

8.

DEUTZCHE PFLANZENNAMEN ievietoti gan galvenie nos., gan sinonīmi

9.

NOMS FRANÇAIS ievietoti gan galvenie nos., gan sinonīmi

10.

VERNACULAR PLANT NAMES ievietoti gan galvenie nos., gan sinonīmi

11.

LATVISKIE AUGU NOS.

13.

LIETUVISKIE AUGU NOS. ievietoti gan galvenie nos., gan sinonīmi

14.

IGAUNISKIE AUGU NOS. ievietoti gan galvenie nos., gan sinonīmi

15.

KRIEVISKIE AUGU NOS. ievietoti gan galvenie nos., gan sinonīmi

16.

BALTKRIEVISKIE AUGU NOS.

17.

UKRAIŅU AUGU NOS.

18.

ČEHU AUGU NOS. tiek ievietoti galvenie nos.

19.

GRIEĶU AUGU NOS. tiek ievietoti galvenie nos.

20.

ĢEOGRĀFISKIE NOSAUKUMI LATĪNIKĀ

21.

JAPĀNISMI LATĪNIKĀ

22.

Vārdnīcā pieņemto saīsinājumu saraksts (tiek veidots)

23.

SAKURA botānikā un tautas tradīcijās

24.

JAPĀNAS FLORAS SISTEMĀTIKA:

ievietoti gan galvenie nos., gan sinonīmi

ievietoti galvenie nos.

tiek ievietoti galvenie nos.

MAKINO Tomitarō pirmās enciklopēdijas 1899.g. sistemātika.
SAKAŅIVA un &.1918.g. sistemātika.
MAKINO Lielā ilustrētā enc. 2000.g. HOKURjŪKAN apgāda enciklopēdijas
- vēl atšķirīga no Eirōpā pieņemtās sistemātikas, kuru pārbaudījām un ar krāsu
veicām labojumus pēc 2008.g. enc.
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25.

PERSONĀLIJAS LATĪNIKĀ šajā vārdnīcā parādīto augu latīniskajos nos. lasāmie
botāniķu, herbāriju mākslinieku un citu personu vārdi

Bašjō

Bergers

Acer buergerianum A1231
Gentiana scabra var. buergeri A1879
Maackia amurensis var. buergeri A0159
Microsorum buergerianum• A1798
Musa basjoo A1418

Neocheiropteris buergeriana A1798
Padus buergeriana• A0164
Prunus buergeriana A0164
Rubus buergeri A1550
Valeriana buergeri A0240

Bunge

Čjōnoske

Acer tschonoskii A1658
Catalpa bungei A1219

Arnica unalaschcensis

Celtis bungeana var. jezoensis A0302

var. tschonoskyi A0230
Carpinus tschonoskii A0166
Ligustrum chonoskii var. chonoskii
A1673
Lonicera tschonoskii A0418
Rhododendron tschonoskii
var. tschonoskii A0816
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AUGU NOSAUKUMU SĒJUMS
Vārdnīcas saturs nosaka grāmatas formātu - A-4 horizontālā atvērumā, kas ļauj sakārtot augu nosaukumus līmeniski japāņu alfabēta secībā
vairāku valodu kolonās.

japāņu val.

pieraksts

latv.val.

latīņu val.

krievu val.

ķīniešu val.

korejiešu val. indekss

funkcijas

indekss

kana raksts

ķīnzīmēs

latviski

latīniski.

krievu

ķīniski

korejiski.

Makino

ĀRSTN/

A000X

kana raksts

ķīnzīmēs

[DZIMTA]

+syn.

baltkrievu

latv.las.

latv.las.

Makino

ĀRSTN/

A000X

+burt. tulk.

+vārds [gads] ukraiņu

+burt. tulk.

+burt. tulk.

enc.2000

KRĀS/

M0001

lietuviski

angļu val.

čehu val.

igauniski

franču val.

grieķu val.

vācu val.
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ĀRSTN/

ārstnieciskie augi; zem latv.val. kolonas - ārstn. līdz. izmantotās auga daļas un preparāta nosaukums.

IND/ atzīmēti indīgie augi, no kuriem daudzus lieto kā ārstn. augus, daudzus prot padarīt ēdamus.
ĒD/

atzīmēti ēdienam un kā garšvielas lietojamie augi.

KOSM/

augs tiek izmantots ārstnieciskajā un dekoratīvajā kosmētikā.

SKOL/ Japānas izglītības skolu sistēmā mācāmie augi.
KRĀS/ zem jap.val. «kana» raksta kolonas - kādā alejā un kādos mēnešos augs skatāms Takasaki krāsaugu
botāniskajā dārzā; zem latv. val. kolonas - krāsauga lietojamās daļas.
TRAD/

atzīmēti krāsaugi, smaržaugi, tradīcijās un dzejā, ģerboņos un ornamentos lietojamie augi.

SAK/ ROŽU DZIMTAS skaistaugi PRUNUS, MALUS, PYRUS, CERASUS - SAKURA !
Šķirklī ir lasāmi skaidrojumi par vārdveides likumiem un īpatnībām, par augu atklājējiem un personālijām augu nosaukumos japāņu, ķīniešu un
latīņu valodās.
Zem šķirkļa galvenā indeksa A000X tiks izvietoti ILUSTRĀCIJU INDEKSI meklēšanai ILUSTRĀCIJU SĒJUMĀ.
Botāniskie, dzejas, krāsu nosaukumu indeksi katra auga šķirklī darbojas
1.

kā lappuses norāde;

2.

kā auga atrašanās vieta vārdnīcā;

3.

kā auga attēla vieta ilustrāciju sējumā;

4.

kā atsauce uz lietotajiem attēliem ilustrāciju sējumā resursiem.

Sagatavošanā FAUNAS SĒJUMS un ĢEOGRĀFISKAIS SĒJUMS.
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ILUSTRĀCIJU SĒJUMS
BOTĀNISKĀS ILUSTRĀCIJAS PARAUGI
1.MAKINO 1899.gada un 1931. gada grafiskās ilustrācijas - nodaļā skatāmas dokumentālās
fotogrāfijas no Makino jaunības fotogrāfijas pirmsākumiem Japānā līdz Makino 97 gadiem.

2. P. Zībolda zīmējumi
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3. Pusbrāļi KOIDZUMI Japānas botānikā.

4. S.SAKIŅIVA’s zīmējumi.
5.Kēlera Medicīnaugu zīmējumi.
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6. I.Gaškeviča (pirmā Krievijas baltkrievu izcelsmes konsula Japānā) vākto botānisko
ksilogrāfiju paraugi no Āzijas Institūta kolekcijas Pēterburgā.

7. Latvijas ilustrātoru un Studijas GENGO skolnieku botāniskie zīmējumi un fotogrāfijas.

8.NAGASAKI universitātes botānikas laboratorijas un ŌSAKA’s Farmācijas universitātes
ārstniecisko augu fotogrāfijas.
9.MAKINO bot.dārza un TAKASAKI krāsaugu bot. dārza atsūtītās fotogrāfijas.
10.HIROŠIMA’ s

bot. dārza kolekcijas - Japānā ievesto citzemju augu fotogrāfijas.

11.Hokkaidō dabas fotogrāfa OKUDA’s Minoru botāniskās fotogrāfijas.
12.Latvijas Universitātes Botāniskā dārza fondu fotogrāfijas.
13.Latvijas Dabas muzeja speciālistes Initas DĀVIDAS un Julitas KLUŠAS <dziedava.lv>
fotogrāfijas
14.Japānas Tradicionālo krāsu paraugi.
P.S. No ~1900 nosaukumiem ap 400 augiem vēl tiek meklēti attēli Latvijas Dabas muzejā, LU
Botāniskajā dārzā un citos resursos.
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NOBEIGUMS
«Japānas Dabasgrāmatas» floras nodaļas veidošanas procesā pārbaudītas vairākas
leksikas uzkrāšanas un tulkošanas vingrinājumu iespējas:
•

ar dabas objektu zinātnisko un otro nosaukumu burtiskajiem tulkojumiem,

•

caur dažādās enciklopēdijās atrodamo aprakstu pētīšanu un tulkošanu, un rodas cita
japāņu vai jebkuras citas valodas apguves - mācīšanas un mācīšanās metode - sastatu
pētīšanas procesā reālu mācību, uzskates līdzekli vai metodisko materiālu veidojot.

Tā skolnieks nonāk līdz pirmajām prasmēm garāku tekstu lasīšanā un tulkošanā, turklāt tiek aktivizēta katra cilvēka redzes atmiņas īpatnība - skenēt visu redzamo materiālu, kuru
vajadzības gadījumā sistemātiski trenēts atmiņas mehanisms «izsniedz lietotājam» no savām
krātuvēm.
Svarīga šķiet arī materiāla atlases, sakārtošanas, koriģēšanas, rediģēšanas, maketēšanas
drukāšanas un iesiešanas praktiska veikšana pašu spēkiem - tā ir ievirze uz vairākām nopietnām
profesijām, kurās trūkst labi sagatavotu profesionāļu - īpaši jūtams korektoru un redaktoru
trūkums darbiem, kur nepieciešamas vairāku valodu un kādas nozares pārzināšana. Piem.
sarežģītākais darbs - ilustrāciju pases sastādīšana un attēlu sagatavošana [arī - zīmēšana]
maketam ir ne tikai iepazīšanās ar dažādiem botāniskās ilustrācijas «žanriem», bet arī sevis
pārbaudīšana - «galvenais samuraja tikums - pacietība».
•

tādējādi - japāņu vai jebkuras citas valodas mācīšana un secīga, pacietīga mācīšanās caur
sastatu pētīšanu dos racionālākus rezultātus -

•

dziļākas noturīgākas valodas zināšanas ar plašāku pielietojuma sfēru daudzās profesijās;

•

nobeiguma darbs vai dalība kopdarbā dos reāli tveramu rezultātu drukātā vai digitālā
izdevumā, kurš noderēs ne tikai pašam, bet vismaz vēl kādam vienam Cilvēkam.
Floras un faunas ap 3600 vārdvienības ar skaidrojumiem «atgriezīsies» 40000-vārdīgajā

«Japāņu-Latviešu, Latviešu-Japāņu vārdnīcā» kā pārbaudīti patstāvīgi šķirkļi.
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SECINĀJUMS
Realitātē katra cilvēka dzīvē un darbībā valodu zināšanas, prasmes un valodas sekmīgas
lietošanas pieredze veidojas no visu šo mācību priekšmetu kombinācijas dažādās proporcijās atkarībā no valodas apguvēja spējām, interesēm, vajadzībām, profesionālās darbības un valodas
pielietošanas sfēras.
Mūsu metode ļauj apgūt šos visus priekšmetus kompleksā, ar katru skolnieku individuāli
- tas dod labāku rezultātu gan skolniekam, gan skolai.
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ESOŠĀS PUBLIKĀCIJAS
1.

«Piena ceļa vilciena nakts» -

2.

K.Mijadzava

Apg. Sprīdītis

1998

«Latviešu-japāņu vārdnīca»

Apg. Zvaigzne

2000

3.

«Japāņu Latviešu kandži mācību vārdnīca 1/2»

[Gengo]

2006

4.

«Japāņu Latviešu kandži mācību vārdnīca 3»

[Gengo]

2007

5.

Lielplakāts «Multilingvālā sastatāmā ķīmijas
[Gengo]

2010

elementu nosaukumu tabula»
6.

Lielpplakāts «Japānas prefektūru simboli»

[Gengo]

2010

7.

Mācību līdzeklis japāņiem «Mācīsimies latviski»

[Gengo]

2012

TOPOŠĀS PUBLIKĀCIJAS - manuskripti dažādās gatavības stadijās
8.

Lielplakātu sērija un interaktīvais digitālais variants
«Kanālmala un Kronvalda parks», «Jēkaba laukums»
«Esplanāde un Vērmaņdārzs»
«Japānas augi Rīgas vēsturiskajā centrā»

9.

Mazā «Japānas dabasgrāmata»

[90% gatavība]

10.

«Šikitari» [Saskarsmes kultūra]

[Gengo]

2014

[Gengo]

2015

[ir melnraksts]

[Gengo]

2016
11.

«Japānas gadskārtu grāmata»

12.

[ir melnraksti]

[Gengo]

2016

«Japāņu-Latviešu vārdnīca 40000» [korektūras]

[Gengo]

2016

13.

«Latviešu-Japāņu vārdnīca 40000» [50% gatavība]

[Gengo]

2018

14.

«Lokāmgrāmata» - darbības un īpašību vārdu locīšanas piemēru grāmata
[ir melnraksts]

[Gengo]

2018

15.

«Saliktie darbības vārdi»

[ir melnraksts]

[Gengo]

2018

16.

«Skaitāmgrāmata»

[ir melnraksts]

[Gengo]

2016

17.

Skaitāmtabulas - digitālais variants [ir melnraksts]

[Gengo]

2016

18.

Uzskates līdzekļu komplekts

[Gengo]

2015

19.

Uzskates līdzekļu komplekts - HIRA skaņzīmju kopa

[Gengo]

2015

20.

Uzskates līdzekļu komplekts - KATA skaņzīmju kopa

[Gengo]

2015

21.

Uzskates līdzekļu komplekts - Atslēgas

[Gengo]

2015

22.

Uzskates līdzekļu komplekts - fonētiskās skaņzīmes

[Gengo]

2015

- ķīnzīmes
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IZDEVUMI JAPĀŅU VALODĀ PĒTNIECISKAJAM DARBAM
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Autors
牧野富太郎
Makino Tomitarō
牧野富太郎
Makino Tomitarō
坂[阪]庭清一郎・萱塲柔壽郎
Sakaņiva Seiičirō &
牧野富太郎
Makino T.
牧野鶴代
Makino C. [dēls]
牧野富太郎
Makino T.
牧野富太郎
Makino T.
小松みち・牧野鶴代

Nosaukums
植物図鑑
Augu ilustrētā enciklopēdija
植物図鑑
Augu ilustrētā enciklopēdija
新編植物圖説
Jaunā augu enciklopēdija
日本植物圖説集
Japānas augu enciklopēdija
牧野植物図集
Makino augu zīmējumu krājums
牧野日本植物圖鑑
Makino Japānas augu ilustrētā enciklopēdija
牧野日本植物圖鑑
Makino Japānas augu ilustrētā enciklopēdija
牧野富太郎蔵書の世・牧野文庫貴重書解題

Komacu M., Makino C.

Makino Japānas augu ilustrētā enciklopēdija

山口昭彦・合田民雄・高橋孜

健康づくりに効果も扳群の身近な薬草

Izdevniecība
北隆館
izd. Hokurjūkan
北隆館

9
10
11
12

Jamaguči un &

Ārstnieciskie augu veselībai

増田和夫
Sōda V.
柴垣芳太郎
Šibakaki T.
原島広至
Haradžima

薬になる植物図鑑
izd. Haradžinšja
中英日自然科学用語辞典
Ķīniešu-angļu-japāņu bioloģisko terminu vārdnīca
生薬単
Homeopātiskās zāles
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Pilsēta
東京市
Tōkjō
東京市
Tōkjō
廣文堂書店
東京市
Tōkjō
諴文堂
東京市
Tōkjō
学習研究社
東京市
Tōkjō
北隆館
東京市
izd. Hokurjūkan Tōkjō
北隆館
東京市
izd. Hokurjūkan Tōkjō
牧野植物園
高知市
izd. Makino
Kōči
Botāniskais dārzs
デラックスカラ
東京都
ー版
izd.
Tōkjō
Derakkusukara
柏書房
東京都
izd.
Tōkjō
東方書店
東京市
izd. Austrumu Tōkjō
NTS Inc.
東京市
Tōkjō

Gads

ISBN

1899
1917
1921
1935
1969
2000
2008
2006

1984
2006

ISBN 4-7601-2997-9

1990

ISBN 4-497-90296-X

2010

ISBN 978-4-86043-179-2

13
14
15
16

シーボルト記念館

シーボルトの江戸参府展

Zībolda māja-muzejs

Edo laikm. Zībolda ekspozīcija

大場秀章

日本の帰化植物図譜

Ōba Hideaki

Japānā ievesto augu zīmējumi

奥田實

生命樹

Okuda Minoru

“Koku dzīve” botāniskie foto

高崎市市長公室文化課

染料植物園

Takasaki pils. mērija

Krāsaugu botāniskais dārzs

高崎市市長公室文化課

高崎市染料植物園10年のあゆみ

シーボルト記念館
izd. Zībolda mem.
muzejs
アボック社

長崎市
Nagasaki

izd. Abokku

Kamakura

鎌倉市
東京都
Tōkjō

原人社

高崎市

izd. Haradžinšja

Takasaki

原人社

高崎市

17

19

20

2009
2011

ISBN 978-4-7875-8607-0

2005

2005
Takasaki pilsētas mērija

18

2000

Takasaki Krāsaugu b/d 10-

高知県立牧野植物園
植物を知ろう!
Kōči pils. Makino Botāniskais
“Izzināsim augus”
dārza
高知県立牧野植物園
牧野富太郎写真集
Kōči pils. Makino Botāniskais
Makino T. fotogrāfijās
dārza
高知県立牧野植物園
牧野富太郎物画集
Kōči pils. Makino Botāniskais
Makino T. augu zīmējumi
dārza
吉田茂樹

日本地名大事典 コンパクト版 (上）

Jošida

Japānas vietvārdi - 1

吉田茂樹

日本地名大事典 コンパクト版 (下）

21

22
Jošida

izd. Haradžinšja

Takasaki

原人社

高知市

izd. Haradžinšja

Kōči

原人社

高知市

izd. Haradžinšja

Kōči

原人社

高知市

izd. Haradžinšja

Kōči

新人物往来社

神戸市

izd. Jaunā
civilizācijas

Kōbe

新人物往来社

神戸市

izd. Jaunā
civilizācijas

Japānas vietvārdi - 1

38

Kōbe

2012

2000

2010

2005

ISBN 4-404-03283-8

2005

ISBN 4-404-03284-6

矢野亮

日本の野草 春 フィルドベスト図鑑 Vol.1

東京都

23

24

izd. GAKKEN
Jano

Japānas pļavu augi; Pavasaris

矢野亮

日本の野草 夏 フィルドベスト図鑑 Vol.2

Jano

Japānas pļavu augi; Vasara

矢野亮

日本の野草 秋 フィルドベスト図鑑 Vol.3

2009
Tōkjō

izd. GAKKEN

東京都
Tōkjō
東京都

25

izd. GAKKEN
Jano

Japānas pļavu augi; Rudens

西田尚道

日本の花木・庭木 フィルドベスト図鑑 Vol.4

2009
Tōkjō

26

東京都
izd. GAKKEN

Ņišida

Japānas krūmi

西田尚道

日本の樹木 フィルドベスト図鑑 Vol.5

Ņišida

Japānas koki

大場達之

日本の高山植物 フィルドベスト図鑑 Vol.9

2009
Tōkjō
東京都

27

izd. GAKKEN

2009
Tōkjō
東京都

28

izd. GAKKEN
Ōba T.

Japānas augstkalnu augi

勝木俊雄

日本の桜 フィルドベスト図鑑 Vol.10

2009
Tōkjō
東京都

29

izd. GAKKEN
Kacuki

Japānas sakura

高橋秀男

日本の山菜 フィルドベスト図鑑 Vol.12

2009
Tōkjō
東京都

30

izd. GAKKEN
Takahaši

2009

Japānas savvaļas garšaugi

2009
Tōkjō

39

長沢栄史

日本の毒きのこ フィルドベスト図鑑 Vol.13

31

32

33

東京都
izd. GAKKEN

Nagasava

Japānas indīgās sēnes

中村至伸

山麓トレッキング花ガイド

Tōkjō

Nakamura
Ziedu noteicējs
Frederick Gillam （ フ レ デ リ ッ
毒のある美しい植物危険な草木の小図鑑
ク・ギラム)

ほおずき書籍

長野市

izd. HŌDZUKI

Nagano

創元社

大阪市

Indīgie, bet skaistie augi
34
35
36
37

梅沢俊

北海道花の散歩道

Umedzava

Hokkaidō ziedu takas

梅沢俊

北海道花の散歩道

Umedzava

Hokkaidō ziedu takas

石戸忠・今泉忠明

日本の生きもの図鑑

Išido&Imaidzumi

Japānas dzīvnieki

平嶋義宏

生物学名辞典

Hiradžima

Bioloģijas zinātnisko nosaukumu vārdnīca

小山鐵夫・秋山敏行

漢方現代に伝わる中国の知恵図録

Kojama&Akijama

Ķīnas trad. medicīnā lietojamie augi

2009

2010

ISBN 978-4-434-00414-8

2012

ISBN 978-4-422-21487-0

1992

ISBN 4-88654-047-3

1992

ISBN 4-88654-048-1

2008

ISBN 4-06-210951-4

2008

ISBN 978-4-13-060215-0

Ōsaka
北海タイムス社

札幌市

izd. HOKKATAIMS

Sapporo

北海タイムス社

札幌市

izd. HOKKATAIMS

Sapporo
東京都
Tōkjō

東京大学出版会
izd. Tōkjō
Universitāte

東京都

高知県立牧野植物園

高知市

Tōkjō

2005

38
Kōči

40

39

40

41

箕輪直子

草木染め大全

誠文堂新光社

Viss par krāsošanu ar augu izcelsmes krāsām

東京都
Tōkjō

池内輝雄・三角洋一・吉原英夫 新総合図説国語
Ikeuči&Micuno&
Jošihara

東京書籍

大阪城天守閣

生活の中の花・緑-錦絵に見る

大阪城天守閣

大阪市

別冊太陽 Winter'72 No.1

平凡社

東京都

豊国秀雄

植 物 学 ラ テ ン 語 辞 典 LEXICON PRO BOTANICIS
至文堂
Latino-Japonicum・Japonico-Latinum

東京都

Tojokuņi

Botānikas Latīņu-Japāņu vārdnīca

清水敏一

小泉秀雄植物図集

2011

ISBN
978-4-416-81027-9

2007

ISBN 4-487-36180-X

東京都
Tōkjō

1990

Ōsakas pils
42

43

馬場一郎
Baba Ičirō

Kidzumi Hideo botāniskie zīmējumi

清水敏一

大雪山の父・小泉秀雄

45

46

Šimidzu

Ōjuki kalna tēvs Koidzumu Hideo

上野益三

博物学者列伝

Ueno

Botāniķi japāņi un citi Japānā]

1987

Tōkjō

44
Šimidzu

1972

小泉秀雄植物図集
刊行会

札幌

北海道出版センタ
ー

札幌

八坂書房

1995

東京都
Tōkjō

41

2004

ISBN 4-8328-0415-4
C0023

1991

ISBN 4-8964-614-6

47
48
49
50

大貫 茂

萬葉植物事典

馬場 篤

東京都

Ōnuki Šigeru

Manjōšu sendzejas augu vārdnīca

izd. Baba

Tōkjō

猪俣静彌監修

万葉集の植物

Šišipo

Manjōšju augu nos. vārdnīca

大貫茂著

萬葉集植物事典

Ōnuki

Manjōšju augu nos. vārdnīca

長崎巌

日本の伝統的色

偕成社
株式会社クレオ

Nagasaki
辻合喜代太郎

1991
東京
Tōkjō

ナツメ社

東京
Tōkjō

日本の家紋

保育社

2005

2005

ISBN 4-87736-106-5

2012

ISBN 978-4-8163-4436

1974

ISBN 4-586-50286-x
c0139

2002

ISBN 4-473-01861-X

東京

51
Cudžigō
52
53
54

尾崎左永子

香道蘭之園

薫遊舎 校注

東京都

Ōdzaki

Smaržu skola “Orhideju dārzs”

izd. ?

Tōkjō

吉岡幸雄

和色大辞典

なつめ会社

東京都

Jošioka
長崎 巌

Lielā japāņu krāsu nosaukumu vārdnīca
二本の伝統的色辞典
Japāņu tradicionālo krāsu nosaukumu vārdnīca

izd. Nacume
なつめ会社
izd. Nacume

Tōkjō
東京都
Tōkjō

42

2000

IZDEVUMI CITĀS VALODĀS
Nr
1
2
3

4

5

6

7

8

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

Pilsēta

让－雅克卢梭

植物学通信

北京大学出版社

北京市

Augu pētn. darbi

Pekinas universitātes izdevniecība

Pekina

尚衍重

药用种子植物汉拉日俄英名称

中国医药科技出版社

北京

grupa

Ārstniecisko augu zin. nosaukumi

Ķīnas medicīnas izdevniecība

Pekina

V. Váczi

LEXICON BOTANICUM POLYGLOTUM

Editura Ştiinţifică şi Bucureşti &

Botāniskā vārdnīca, daudzvalodu izd.
Koмaрoв, В.Л.

ФЛОРА CCCP 1.-30.

Komarovs V.
составитель Н.Н.
Давыдов, под
редакцией Ф.Х.
Бахтеева.
Davidovs

PSRS Flora 1.-30.

Гребенщиков, О.С.

ГЕОБОТАНИЧЕСКИЙ CЛOBAPЬ

Grebenščikovs

Ģeobotāniskā vārdnīca

Пуме, Д.Н.,
Мангицкий, А.В.

Gads

ISBN

2011

ISBN978-7-301-18191-1

2007

ISBN978-7-5067-3528-5

1980
Zinātniskā izdevniecība Bukarestē
Bukareste
Академия наук СССР, Ботанический
институт им. В.Л. Комарова, Изд-во АН Москва
1934-19
СССР
64
PSRS ZA Komarova Botānikas institūts
Maskava

Главная редакция иностранных
БОТАНИЧЕСКИЙ CЛOBAPЬ
научно-технических словарей,
русско-английско-немецко-французско-латинский
Физматгиза

Москва

Botāniskā vādnīca -multilingvāla

Fiz.-mat. lit. izdevniecība
Академия наук СССР Всесоюзный
институт научной и технической
информации, Наука
PSRS ZA, izd. NAUKA

Maskava

Колос

Изд. академии наук Венгрии

Москва
София;
Прага;
Варшава
Будапешт 1970

Изд. лит. сель./хоз и лес. Хоз

Бухарест

Немецкоe. изд.

Берлин

ВOCЬМИЯЗЫЧНЫЙ
CEЛЬСKOXOЗЯЙCTBEHHЫЙ CЛOBAPЬ ЛАТИНСКИЙ ИНДЕКС ВOCЬМИЯЗЫЧНОГО
CEЛЬ/XOЗ. CЛOBAPЯ, Государственное изд.
литературы по сельскому и лесному хозяйству

lauksaimn. term. inekss 8. valodās
Никиточкина, Т.Д.,
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ Выпуск 5.
Шипиленко, А.К.
Ņikitočkina& Šipiļenko Ārstnieciskās zāles

Земиздат

Москва

1962

1965

Maskava

Starptautisks izd.
Изобразительное искусство

Москва

izd. Tēlotājmāksla

Maskava

43

1987

9

10

11

12
13
14
15
16
17

18

19

20

Федоров, Ф.В.

ГРИБЫ

Fjodorovs
Sēnes
Мультановский,
АНГЛО-РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЛОВАРЬ
М.П., Иванова, А.Я.
Muļtanovskis&
Angļu-krievu medicīniskā vārdnīca
Ivanova
Беларуска-Польска-Расейска-Лацінскі
Зоська Верас
БОТАНІЧНЫ СЛОУНІК
Zosjka Veras
Baltkrievu-poļu-krievu-latīņu Botāniskā vārdnīca
Латино-русско-белорусский БОТАНИЧЕСКИЙ
А. И. Киселевский
СЛОВАРЬ
새로운

Москва

izd. Medicīna

Maskava

Выданьне газэты «Голас Беларуса»

Вільня

izd. Baltkrieva balss

Viļņa

Изд. «Наука и техника»

Минск

izd. Korejas ZA

Seula

izd. Korejas ZA

Seula

izd. Koreja

Seula

izd. Koreja

Seula

Korejas augi

izd. Koreja

Seula

한국식물도감 (양장본) (전1권)
한국식물도감 (양장본) (전2권)
Korejas augu enciklopēdija [2.]

윤주복지음

나뭇잎 도감
Korejas augi

산과사람

힌국익 약초 도감
Korejas augi

산과사람

1984

ISBN5-260-00779-4

Maskava
Медгиз

Korejas augu enciklopēdija [1.]
새로운

Москва

힌국익 산나물도감

1958

1924

1967
2006

ISBN-10 89-09-11803-2

2006

ISBN-13 9788909118033

2012

ISBN978-89-7221-644-5

2012

ISBN978-89-6578-026-7

2012

ISBN978-89-6578-027-4

2008

ISBN978-3-8001-5408-1

Erhardt, W., Götz, E.,
Bödeker, N., Seybold,
S. Zander
Canders un &
Schmeil, O., Fitschen,
J., Seybold, S.
Zībolds un &

HANDWÖRTERBUCH PFLANZENNAME

Ulmer

Stuttgart

Augu noteicējs - rokasgrāmata
DIE FLORA DEUTSCHLANDS UND DER
ANGRENZENDEN LÄNDER
Vācijas Flora

izd. Ulmer

Štutgarte
Wiebel-shei
m
2011
Vībelšeima

Kreisel., H.

HANBUCH FÜR PILZFREUNDE

Kreisels

Sēņu rokasgrāmata

Quelle&Meyer

izd. Kelle un Meijers
German Democratic Republic VEB,Gustav
Jena
Fischer Verlag
izd. VDR
Jena

44

1979

ISBN978-3-494-01498-2

21

Brickell, C.

ENZYKLOPÄDIE DER GARTEN UND ZIMMER
PFLANZEN

Mosaik

München

Brikels

Dārzaugu enciklopēdija

izd. Mozaika

izd.
Minhene

LE DICTIONAIRE DES PLANTES

Maison Rustique

Paris

Augu vārdnīca

izd. Rustik nams

Parīze

The Royal Horticultural Society
ENCYCLOPEDIA OF PLANTS AND FLOWERS

Dorling Kindersley

London

Augu un ziedu enciklopēdija

izd.Dārlings Kinderslī

Londona

Dower, W.J.

THE ELEMENTS OF JAPANESE DESIGN

Walker/Weatherhill

Dauers

Japānas dizaina elementi

izd. Vokers un &

22

Burte, J.N.・Le Bon
Jardinier
Burte un &

23

英国皇家げん園おつ
芸学会
Britu karaliskā dārzu
kultūras b-ba

24

25

26

27

Lavelle, M.
Laveijs
Aichele, D., Aichele,
R., Schwegler, H.W.,
Shcwegler, A.
Šveglers un &
Ю.Н.Прокудин
Prokudins

London

izd. Sausvotera

Londona

WILD FLOWERS OF BRITAIN AND EUROPE

The Hamlyn Publishing Group
Limited

London

Lielbritānijas un Eiropas savvaļas ziedi

izd. Hemlina apgāds

Londona

Опеределитель высшиз растенией Украины

Наукова Думка

Киев

Naukova Dumka

Kijeva

Ukrainas augu noteicējs

Урожай

Ukrainas augu noteicējs
Визначник рослин Українських Карпат

29

31

Southwater

Визначник рослин України

28

30

WILD FLOWERS OF GREAT BRITAIN, EUROPE,
AFRICA & ASIA
Lielbritānijas, Eiropas un Āzijas savvaļas ziedi

Наук, думка

Ukrainas Karpatu augu noteicējs
Н. И. Рубиов
А. Федоров

New York;
Tokyo
Ņujorka
Tōkjō

Определитель вьісших растений Крьіма

Наука

Ukrainas Krimas augu noteicējs
Флора европейской части СССР
PSRS Eiropas daļas flora

Наука

45

1990

2011

2004

ISBN0-7513-0800-5

1971

2007

ISBN978-1844763665

1993

ISBN 0-600-57510-1

1987

Kijeva

1965

Kijeva

1977

Kijeva

1972

Kijeva

19741981

IZDEVUMI LATVIEŠU VALODĀ
ISBN

Nr

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

1

Starcs, K.

LATVIJAS PAVASARAUGU NOTEICĒJS

O. Jēpes apgādībā

2

Bickis, J.

LATVIJAS AUGU NOTEICĒJS

O.Jēpes apgādībā

3

Kaķītis, J.

ILLŪSTRĒTS STIEBRAUGU NOTEICĒJS

Valters un Rapa

Pilsēta Gads
Cēsis un
1924
Rīga
Cēsis un
1926
Rīga
Rīga
1933

4

Bickis, J.

LATVIJAS AUGU NOTEICĒJS

Latvijas Valsts Izdevniecība

Rīga

1946

5

Pētersone, A. Birkmane, K.

LATVIJAS PSR AUGU NOTEICĒJS

Latvijas Valsts Izdevniecība

Rīga

1958

6

Pētersone, A. Birkmane, K.

LATVIJAS PSR AUGU NOTEICĒJS

Zvaigzne

Rīga

1980

7

Kavacs, G

LATVIJAS DABA 1. sēj.

Preses Nams

Rīga

1994

ISBN 5-89960-050-0

8

Kavacs, G

LATVIJAS DABA 2. sēj.

Preses Nams

Rīga

1994

ISBN 5-89960-051-9

9

Kavacs, G

LATVIJAS DABA 3. sēj.

Preses Nams

Rīga

1995

ISBN 5-89960-052-7

10 Kavacs, G

LATVIJAS DABA 4. sēj.

Preses Nams

Rīga

1997

ISBN 9984-00-281-0

11 Kavacs, G

LATVIJAS DABA 5. sēj.

Preses Nams

Rīga

1998

ISBN 9984-00-312-4

Preses Nams

Rīga

1998

ISBN 9984-00-332-8

[Izsniegts lietošanai LR ZA Bioloģijas
institūtā]

Tartu

1993

ISBN 9985-50-044-X

[Izsniegts lietošanai LR ZA Bioloģijas
institūtā]

Tartu

1996

ISBN 9985-830-02-4

[Izsniegts lietošanai LR ZA Bioloģijas
institūtā]

Tartu

2003

ISBN 9985-9293-1-4

16

LATVIJAS DABA 6. sēj.
FLORA OF THE BALTIC STATES Compendium of
Baltijas valstu ZA ZPI kopdarbs
Vascular Plants 1. sēj., ФЛОРА БАЛТИЙСКИХ
5 valodās
РЕСПУБЛИК Сводка сосудистых растений 1.sēj.
FLORA OF THE BALTIC STATES Compendium of
Baltijas valstu ZA ZPI kopdarbs
Vascular Plants 2. sēj.,ФЛОРА БАЛТИЙСКИХ
5 valodās
РЕСПУБЛИК Сводка сосудистых растений 2.sēj.
FLORA OF THE BALTIC STATES Compendium of
Baltijas valstu ZA ZPI kopdarbs
Vascular Plants 3. sēj., ФЛОРА БАЛТИЙСКИХ
5 valodās
РЕСПУБЛИК Сводка сосудистых растений 3.sēj.
prof. dr. P.Galenieka red.
LATVIJA PSR FLORA 1. sēj.

Latvijas Valsts Izdevniecība

1953

17

prof. dr. P.Galenieka red.

LATVIJA PSR FLORA 2. sēj.

Latvijas Valsts Izdevniecība

1955

18

prof. dr. P.Galenieka red.

LATVIJA PSR FLORA

Latvijas Valsts Izdevniecība

1959

19

Mauriņš, A., Zvirgzds, A.

DENDROLOĢIJA

LU Akad. apg.

Rīga

2006

20

Pētersone, A.

Liesma

Rīga

1968

Zvaigzne

Rīga

1974

12
13
14
15

21

Kavacs, G.

SAVVAĻAS ĀRSTNIECĪBAS AUGI
ĀRSTNIECĪBAS AUGU SAGATAVOŠANA UN
Rubine, H., Ozola, S., Eniņa, V.
LIETOŠANA
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VALODVĀRDNĪCAS
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

Pilsēta

三省堂編修所

広辞林

三省堂

東京都

izd. Sanšjō

Tōkjō

Gads
1974

grupa
Lielā enciklopēdija
梅棹忠夫・金田一春彦・阪
日本語大辞典
倉篤義・日野原重明
grupa
Japānas Lielā enciklopēdija

講談社

東京都

izd. Kōdanšja

Tōkjō

佐藤憲正

朝鮮語辞典

小学館

東京都

Safudži

Korejiešu-japāņu vārdnīca

izd. Šjōgakkan

Tōkjō

林大

国語大辞典言泉

小学館

東京都

Hajaši Ō

Valsts [japāņu] valodas Lielā vārdnīca

izd. Šjōgakkan

Tōkjō

Autoru kolektīvs
Veitmane, K., Čerfase. L.,
Novackis, H., Apīnis, A.
Дворецкий, И.Х.

KRIEVU-LATVIEŠU VĀRDNĪCA

Avots

Rīga

1988

LATIŅU-LATVIEŠU VĀRDNĪCA

Latvijas Valsts Izdevniecība

Rīga

1955

ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

Русский язык - Медиа

Москва

izd. Krievu valoda; media

Ōšaņins

Latīņu-krievy vārdnīca
БОЛЬШОЙ КИТАЙСКО-РУССКИЙ
СЛОВАРЬ т.1-4
izd. Lielā Ķīniešu-krievu vārdnīca 1-4.sēj.

Pildegovičs, P.

LIELĀ ĶĪNIEŠU-LATVIEŠU VĀRDNĪCA The Commercial Press

Хён, К.

КОРЕЙСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

Наука и Энциклопедия

Hjon K.

Korejiešu-krievu vārdnīca

Хён, К.
Hjon K,

Dvoreckis
Ошанин И.M.

ISBN

1995
2002
1989

2008

ISBN 978-5-9576-0403-7

ISBN 978-7-100-07038-6

izd. Zinātne un enciklopēdija

1983
Maskava
北京市
2010
Pekina
Пхеньян
1994
Phenjana

РУССКО-КОРЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ

Русский язык

Москва

Krievu-korejiešu vārdnīca

izd. Krievu valoda

Maskava

HAУKA
izd. Nauka

47

Москва

1994

ISBN 5-200-02192-8

12

13

14
15
16

17

Мазур Ю.Н., Никольский
Л.Б.
Mazurs un &

ЯПОНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

Живой язык

Москва

Lielā japāņu-krievu vārdnīca
БОЛЬШОЙ ЯПОНСКО-РУССКИЙ
СЛОВАРЬ Том 1-2.

izd. Dzīvā valoda

Maskava

Советская энциклопедия

Москва

Lielā japāņu-krievu vārdnīca 1-2.sēj.

izd. Padomju enciklopēdija

Maskava

Фельдман-Конрад, Н. И.

ЯПОНСКО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ
СЛОВАРЬ ИЕРОГЛИФОВ

Русский язык

Москва

Feldmane-Konrāde
Krūmiņa, B-B.
& skolnieki

Japāņu-krievu mācību ķīnzīmju vārdnīca
JAPĀŅU-LATVIEŠU MĀCĪBU KANDŽI
VĀRDNĪCA 1.-2. sēj.

izd. Krievu valoda

Maskava

Studijas "GENGO" mācību laboratorija

Rīga

Конрад, Н. И.
Konrāds Nikolajs
[rīdzinieks]

Hadamitzky, W. Spahn, M. THE KANJI DICTIONARY

C.E. Tuttle Publishing

Hadamickis & Špāns

izd. Tutls

Nelson, A.N.
Nelsons Endrjū

18

Finnegan, G.E.
Finegans

KANDŽI VĀRDNĪCA

THE MODERN READER'S
JAPANESE-ENGLISH CHARACTER
C.E. Tuttle Publishing
DICTIONARY
Japāņu-angļu kandži vārdnīca mūsdienu
izd. Tutls
lasītājam
NEW WEBSTER'S DICTIONARY OF THE
Surjeet Publications
ENGLISH LANGUAGE
Jaunā Vebstera angļu valodas vārdnīca
izd.Sardžet Publ.
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2004

1970

1977
2006

Rutland,
Vermont, 1996
Tokyo
Rutlande,
Vermomt
a; Tōkjō
Rutland,
1962
Tokyo
Rutlande,
Tōkjō
Delhi
Deli

ISBN 5-8033-0319-4

1988

ISBN 4-8053-0545-2

ISBN 978-0804819657

JAPĀNAS DZEJA, ESEJAS, JAPĀNAS DZEJAS TULKOJUMI
ISBN

Nr

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

Pilsēta

Gads

1

Švabe, A.

JAPAŅU LIRIKA

Vaiņaga apg.

Rīga

1921

2

Eglīte Guna

JĀŅTĀRPIŅA GAISMA

Preses Nams

Rīga

1997

3

Eglīte Guna

ZĀLES ĒNA, SPĀRES ĒNA

Zvaigzne ABC

Rīga

1986

4

Eglīte Guna

ĒNA UN GAISMA

Zvaigzne ABC

Rīga

2006

ISBN 9984-37-574-9

5

Eglīte Guna
Маркова, В. (автор
перевода)
Markova
Басё, М., Маркова, В.
(автор перевода)
Bašjō;Markova
Басё, М., Маркова, В.
(автор перевода)
Bašjō;Markova

AR HAIKU DZEJNIEKU KOPĀ

Jumava

Rīga

2006

ISBN 9984-38-226-5

ЯПОНСКИЕ ТРЁХСТИШИЯ

Художественная литература

Москва

1960

Japāņu trīsrindes

Mākslinieciskā literatūra

Maskava

ЯПОНСКИЕ ТРЁХСТИШИЯ

Художественная литература

Москва

Japāņu trīsrindes

Mākslinieciskā literatūra

Maskava

СТИХИ

Художественная литература

Москва

Dzeja

Mākslinieciskā literatūra

Maskava

6

7

8

ISBN 9984-00-297-7

1973

1985

DIGITĀLIE RESURSI
Nosaukums

Pilsēta

Gads

MULTILINGUAL DICTIONARY OF PLANT NAMES POLYGLOSSUM
ver. 4.

Moscow

2002

Augu nosaukumu multilingvālā vārdnīca

Maskava

2

Autors / Adrese
The Dictionary Compilation Board of the
StateAcademy of Sciences of D.P.R. of
Korea , ETS Publishing House of Russia
Z/Korejas ZA Vārdnīcu apgāds; Krievijas
ETS apg.
http://www.nciku.com

3

http://www.nature.go.kr

KOREAN PLANT INDEX Ķorejas Floras nosaukumi

4

http://www.ipni.org

THE INTERNATIONAL PLANT INDEX Starptautiskais augu indekss

Nr.
1

5
6

http://www.theplantlis.org

CHINESE DICTIONARY Ķīnas Floras un Faunas nosaukumi

THE INTERNATIONAL PLANT NAMES
Starptautiskais augu indekss

http://www.colordic.org/w/

和色大辞典 Japānas krāsu nosaukumi

49

Japāna

