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VĒSTURNIECEI 
DZINTRAI CĒBEREI  70

Šopavasar ilggadējā Latvijas vēstures institūta darbiniece Dzintra Cē-
bere atzīmē nozīmīgu mūža jubileju. Viņa ir Grīziņkalna meitene – dzimusi 
1941. gada 12. martā Rīgā, bērnības un skolas gadus aizvadījusi “Vārnu 
ielas republikā”, turpat, kur Vizma Belševica. Darba gaitas sākusi agri kā 
strādniece trikotāžas rūpnīcās, absolvējusi strādnieku jaunatnes maiņas 
vidusskolu. No 1960. līdz 1966. gadam studējusi LVU Vēstures un filoloģijas 
fakultātes vakara nodaļā, beigusi universitātes pilnu kursu vācu valodas un 
literatūras specialitātē, apgūstot Latvijas vēstures studijām tik nepiecieša-
mās vācu valodas zināšanas. 

Kopš 1963. gada līdztekus studijām Dzintra sākusi strādāt Vēstures in-
stitūtā, kas turpat jau pusgadsimtu ir viņas darbavieta (bijusi laborante, 
jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, asistente). Liels savulaik bijis Dz. Cēberes 
ieguldījums A. Bīrona pētījumos par Padomju Latvijas historiogrāfiju. Kopš 
1990. gada viņa strādā institūtā zinātņu vēstures pētījumu grupā, piedaloties 
vairāku pētniecisku projektu un Letonikas valsts programmas īstenošanā. 
Esmu dziļi pateicīgs liktenim, ka vairākus gadu desmitus man bijis lemts 
strādāt kopā ar Dzintru, kura man būtiski palīdzējusi daudzu vēstures avotu 
un atsauču apzināšanā arhīvos un bibliotēkās, datu precizēšanā, rakstu un 
grāmatu noformēšanā. Viņa ir līdzautore plašam pētījumam par zinātnes 
attīstību Rīgā no viduslaikiem līdz 19. gs. beigām (sakarā ar pilsētas as-
toņsimtgadi 2001. g.), publikācijām par Latvijas PSR ZA pirmsākumiem, 
par Medicīnas akadēmijas dibināšanas ieceri Rīgā 1910. gadā, par pirmo 
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pilotēto gaisa kuģojumu Rīgā 1804. gadā un citiem pētījumiem, kuru kop-
skaits tuvojas diviem desmitiem.

Vēl lielāks ir bijis Dz. Cēberes devums divu manu lielo grāmatu tap-
šanā – par Latvijas Zinātņu akadēmiju (1998) un par Latvijas zinātnes 
un augstskolu sākotni (2009) – bez viņas aktīvās līdzdalības, rūpības, 
pašaizliedzīgā darba šīs ieceres būtu bijis pagrūti īstenot. Atzīmējams arī 
viņas darbs LZA Senāta priekšsēdētāja palīdzes statusā. Pašreiz Dzintra ir 
nodarbināta humanitāro zinātņu virtuālās enciklopēdijas veidošanā, ap-
zinot Latvijā strādājušo zinātnieku kopumu (līdz 20. gs. beigām) vēstures 
zinātnes, etnoloģijas, sociālo zinātņu, zinātņu vēstures un zinātņu popu-
larizēšanas jomās.

Gribas novēlēt Dzintrai Cēberei tādu pašu rūpību, sīkstumu, izturību, 
meklējumu prieku, arī prasmi kontaktēt ar kolēģiem kā līdz šim, bet gal-
venais – labu veselību un optimismu – gan jau panākumi neizpaliks arī 
turpmākajā mūža gājumā!

Jānis Stradiņš

ARHEOLOĢEI 
SILVIJAI TILKO  JUBILEJA

Arheoloģe Silvija Tilko (dzim. Maskaite) dzimusi Rīgā 1951. gada 
21. martā. Augstāko izglītību ieguvusi Latvijas Valsts universitātes Vēs-
tures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļā, kuru absolvējusi 1980. 
gadā. Paralēli studijām uzsākusi darba gaitas tolaik Latvijas PSR Zinātņu 




