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Sveicam jubilejā

ETNOGRĀFEI, PROFESOREI,
DR. HABIL. HIST. LINDAI DUMPEI –
JUBILEJA

Šī gada 9. martā etnogrāfe, uztura vēstures pētniece Latvijā, profesore, Latvijas Republikas Atzinības krusta virsniece Linda Dumpe,
klātesot kolēģiem no LU Latvijas vēstures institūta un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, draugiem no Latvijas Igauņu biedrības, radiem un sadarbības partneriem, LU Bibliotēkas telpās svinēja savu
85. dzimšanas dienu.
Jubilāre ir dzimusi Rīgā 1930. gada 8. martā. Latvijas galvaspilsētā
aizvadīti arī skolas gadi un 1954. gadā ar izcilību absolvēta Latvijas
Valsts universitātes Vēstures fakultāte. Profesores pirmā darbavieta ir
Latvijas Vēstures institūta Žurnāls ◆ 2015 Nr. 2 (95)

198

personālijas

Latvijas Vēstures muzeja (šobrīd – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs) Etnogrāfijas nodaļa (1953–1962). Šajos gados iznāk viņas pirmais raksts (1958), kas veltīts izkapts attīstībai Latvijā, un iesniegts
monogrāfijas manuskripts par ražas novākšanas veidu attīstību Latvijā (1959). Jubilāres darba gaitas saistītas arī ar Latvijas PSR Centrālo
Valsts vēstures arhīvu (šobrīd – Latvijas Valsts vēstures arhīvs), kur
laikā no 1962. līdz 1964. gadam ieņemts publikāciju nodaļas vecākās
zinātniskās līdzstrādnieces amats. No 1964. gada Linda Dumpe sāk
strādāt toreizējā LPSR ZA Vēstures institūta (kopš 1994. gada LU Latvijas vēstures institūts) Etnogrāfijas nodaļā (kopš 2004. gada Etnoloģijas nodaļa), kur līdz pat 2001. gadam aizvadīti daudzi pilnvērtīgi
darba gadi. Savu zinātnieces karjeru institūtā jubilāre uzsāk kā vecākā
zinātniskā līdzstrādniece, 1986. gadā kļūst par vadošo pētnieci, bet
1993. gadā – par profesori. 2001. gadā viņai piešķirts valsts emeritētās
zinātnieces statuss.
Strādājot institūtā, viņa aizstāv vēstures zinātņu kandidāta disertāciju par tēmu “Ražas novākšanas veidu attīstība Latvijā (no senākiem
laikiem līdz XX gs. sākumam)” (1965) un vēstures zinātņu doktora
disertāciju “Lopkopība Latvijā, 19. gs. – 20. gs. pirmā puse” (1986)
un iegūst Latvijas Republikas vēstures habilitētā doktora zinātnisko
grādu (1992). Linda Dumpe aktīvi piedalās etnogrāfiskajās ekspedīcijās, iegūtās zināšanas un atziņas aprobē vietēja un starptautiska
mēroga konferencēs un simpozijos, ar populārzinātniskām lekcijām
veicina Latvijas tradicionālās kultūras elementu atpazīstamību. Profesore ir četru monogrāfiju, piecu kolektīvo monogrāfiju un vairāk
nekā 130 zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju autore. Viņa ir
darbojusies vairāku periodisko populārzinātnisko un zinātnisko izdevumu redkolēģijās, ir sastādītāja trim grāmatām.
Jubilāres valodu zināšanas (angļu, igauņu, krievu, latviešu, vācu)
paplašina viņas pētījumos izmantoto avotu un pasaulē vadošo teorētisko nostādņu un atziņu loku, kā arī veicina sadarbību ar ārvalstu
kolēģiem un pozitīvi ietekmē viņas aktivitātes starptautiskās zinātnieku organizācijās – SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de
Folklore) Uztura pētīšanas komisijā, IEHCA (Institut Européen d’Histoire
et des Cultures de l’Alimentation).
Lindas Dumpes ieguldījums, pētot latviešu materiālo kultūru, tradicionālo nodarbju (zemkopība, lopkopība) un uztura vēsturi Latvijā,
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ir novērtēts ar augstiem Latvijas Zinātņu akadēmijas (1980, 1987,
1999, 2001) un Latvijas valsts (2011) apbalvojumiem.
Jubilāres zināšanas, to nemitīga papildināšana, joprojām piedaloties angļu valodas nodarbībās, apgūstot datorprasmes un iepazīstoties ar jaunākajiem etnologu un vēsturnieku pētījumiem Latvijā un
pasaulē, atvērtība un pozitīvisms uzmundrina un kalpo kā piemērs
viņas kolēģiem.
Daudz baltu dieniņu, Linda!

Ilze Boldāne-Zeļenkova
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