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PROFESORAM 
LEO DRIBINAM  80

2011. gada 3. novembrī 80 gadu jubileju atzīmēja Latvijas Universitātes 
Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks profesors Dr. hist. 
Leo Dribins (par jubilāra dzīves un darba gaitām sīkāk sk.: LVIŽ. – 2006. – 
Nr. 4. – 213. lpp.).

L. Dribins dzimis 1931. gada 3. novembrī Liepājā. Pēc pamatsko-
las beigšanas viņš turpināja mācīties Liepājas vakara vidusskolā, kuru 
absolvēja 1952. gadā. Jau kopš 14 gadu vecuma L. Dribins sāka strādāt 
visdažādākos darbus, to vidū pēc vidējās izglītības iegūšanas kādu laiku 
arī par vēstures skolotāju. 1961. gadā ieguvis augstāko izglītību žurnālis-
tikā toreizējā Ļeņingradā, savas dzīves īsto aicinājumu un piepildījumu 
viņš tomēr atrada augstskolu mācību spēka un zinātnieka darbā. Sa-
vukārt žurnālista izglītība turpmāk palīdzēja vieglāk tapt vēsturnieka 
publikācijām.

L. Dribins ir viens no izcilākajiem nacionālās identitātes, etnisko at-
tiecību un sabiedrības integrācijas jautājumu speciālistiem Latvijā. Viņš ir 
daudzu publikāciju autors par ebrejiem un pārējām Latvijas nacionālajām 
minoritātēm, antisemītismu, 20. gadsimta sākuma notikumiem un citām 
vēstures problēmām. L. Dribina pētījumus raksturo ne vien paliekoša zināt-
niskā vērtība un akadēmiskums, bet arī spēja aizraut un ieinteresēt lasītāju, 



192 193

likt tam līdzdomāt un līdzpārdzīvot. Pēdējos gados vien klajā nākuši vairāki 
darbi, kas nesaraujami saistīti ar jubilāra vārdu: “Mazākumtautības Latvijā. 
Vēsture un tagadne” (2007), “Sabiedrības integrācijas tendences un pret-
tendences. Latvijas un Igaunijas pieredze. Etnisko attiecību aspekts” (2008), 
“Latvijas ebreji un padomju vara 1928–1953” (2009), “Евреи Латвии и 
советская власть 1928–1953” (2010). L. Dribins kā rakstu autors un 
konsultants piedalījies arī Vācijā izdotās enciklopēdijas “Handbuch des 
Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart” (2008, 
2009) sagatavošanā.

Profesors nekad neatsaka dalīties pieredzē ar kolēģiem un sniegt kon-
sultācijas, bieži pirmais informē viņus par Latvijā un ārzemēs iznākušo 
jaunāko vēstures literatūru. Noteikti atzīmējamas arī L. Dribina spējas 
organizēt zinātniskā kolektīva darbu dažādos pētniecības projektos, kuri 
vienmēr viņa vadībā nesuši auglīgus rezultātus.

Vēlam jubilāram labu veselību un daudz radošu panākumu turpmāk 
iecerētajā pētniecības darbā!

Dzintars Ērglis
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