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VĒSTURNIECEI
DAINAI BLEIEREI  60

Šis ir jubilejas gads Dr. hist. Dainai Bleierei – 3. augustā viņa atzīmēja savu 60. dzimšanas dienu. Tiešām – “gadi skrien kā stirnas”, taču ar
mums paliek atmiņas par pārdzīvoto, sasniegumiem, veiksmēm un ... arī
neveiksmēm.
Daina Bleiere atnāca strādāt uz mūsu institūtu 1976. gada septembrī. Jau
tad ne tikai mani, bet arī pārējos nodaļas līdzstrādniekus viņa pārsteidza ar
savu nopietnību un nelokāmo apņēmību sasniegt nospraustos mērķus. Manuprāt, tieši šīs īpašības, kā arī apbrīnojamas darbaspējas palīdzēja viņai galu
galā kļūt par vienu no vadošajiem 20. gadsimta vēstures speciālistiem Latvijā.
Dainas interešu loks un līdz ar to publikāciju problemātika ir ļoti plaša.
Viņu interesē gan 1940.–1941. gada norises Latvijā, gan pēckara padomju
okupācijas periods un pēdējo gadu notikumi. Katra no izvēlētajām tēmām
tiek rūpīgi pētīta, balstoties uz arhīvu materiāliem, un izdarītie secinājumi
ir vienmēr pamatoti un izsvērti. To ir atzinīgi novērtējuši ne vien “amata
brāļi”, bet arī žurnālisti un vēstures literatūras lasītāji. Tikai viens, bet,
manuprāt, spilgts piemērs: 2005. gadā apgāds “Jumava” publicēja apjomīgu darbu “Latvijas vēsture. 20. gadsimts”. Šīs grāmatas autoru vidū bija
arī Daina Bleiere. Recenzenti, lasītāji un žurnālisti ļoti dažādi uzņēma šo
izdevumu, taču visi vienprātīgi augsti vērtēja Dainas sarakstītās nodaļas
par Latvijas vēstures līkločiem pēc Otrā pasaules kara. Kaut gan autores
uzdevums bija visgrūtākais – pirmo reizi mūsdienu Latvijas historiogrāfijā
sagatavot apkopojošu pētījumu par šo periodu.
Daina ar apskaužamu vieglumu pāriet no vienas tēmas izpētes uz nākamo, kad iepriekšējā viņai vairs nešķiet interesanta. Un vismazāk Dainu
uztrauc grūtības, kuras ir saistītas ar jauna darba uzsākšanu. Dažkārt man
liekas, ka grūtību pārvarēšana viņu stimulē – ar smaidu tikt tām pāri, lūk,
tas ir interesanti.
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Institūtā pašlaik Daina vada vienu no Valsts pētījumu programmas
“Letonika” projektiem, jau vairākus gadus viņa ir Latvijas Vēsturnieku
komisijas locekle, lasa lekcijas Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju
fakultātē, vada bakalauru un maģistru darbus, regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. Atliek tikai uzdot Dainai tradicionālo
jautājumu: kā tev visam pietiek laika?
Taču tas nav viss. Darbam, nenoliedzami, ir nozīmīga loma Dainas
dzīvē, bet ar to viņas intereses neaprobežojas. Biju pārsteigta par to, ka
Daina lieliski prot apieties ar mūsdienu tehniku. Viņa manu paziņu lokā
pirmā iegādājās peidžeri, tad mobilo telefonu, apguva internetu utt. Un vēl:
jums ir vajadzīga konsultācija puķkopībā vai dārza kopšanā? Lūdzu, Daina
izsmeļoši atbildēs uz visiem jautājumiem, uzdāvinās stādiņus, pacienās ar
sava dārza veltēm. Par to viņai sirsnīgs paldies!
Gribētos novēlēt Dainai labu veselību, dzīvesprieku un veiksmi! Apsveicu!

Irēne Šneidere

P.S. Daina, zinu, ka tu būsi neapmierināta ar šī apsveikuma tekstu. Tavuprāt, pārāk daudz “skaistu vārdu”. Taču šoreiz pārmetumiem nav vietas.
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Šogad uz pusgadsimtu ilgušu mūža gājumu atskatās LU Vēstures un
filozofijas fakultātes dekāns vēstures profesors Gvido Straube.
Pasaules izzināšana viņam aizsākās 1959. gada 9. septembrī Tukumā.
Ģimenē izkoptās vēstures grāmatu lasīšanas tradīcijas 1977. gadā lika
G. Straubem vērt LVU Vēstures un filozofijas fakultātes smagnējās durvis.

