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Etnogrāfes Dr. habil. hist., profesores Lindas Dumpes
dzīve un zinātniskā darbība
2015. gada 8. martā Lindai Dumpei,

pieredzējušai speciālistei tradicionālās

zemnieku ražošanas kultūras pētniecībā, apritēja 85 gadu jubileja. Viņas galvenais
pētniecības darbalauks ir latviešu tradicionālā materiālā kultūra un dzīvesveids,
pievēršoties tik svarīgu tradicionālu nodarbošanās nozaru izpētei kā zemkopība un
lopkopība, kā arī uztura vēsturei Latvijā.
Linda Dumpe dzimusi 1930. gada 8. martā Rīgā igauņu ģimenē. 1926. gadā no
Dienvidigaunijas uz Latviju bija pārcēlušies viņas vecāki – Aleksandrs un Katrīna
Ismaeli. Tēvs Aleksandrs Ismaels sākumā bija maiznieks Ogrē, bet no 1937. gada ģimene
pārcēlās uz Rīgu. Vecāki aktīvi piedalījās toreizējās Rīgas igauņu biedrības darbā un
paļāvās, ka reiz noteikti atgriezīsies Igaunijā. Bērnībā un skolas gados pie radiem
Igaunijas laukos pavadītās vasaras, pilsētas meitenei piedaloties zemnieku sētas darbos
un svētkos, deva pašas izjustus priekšstatus un pamatu vēlākajām zinātniskās pētniecības
tēmām, kas gan saistīsies ar Latvijas tradicionālo lauku kultūru.
Mazā Linda sāka skolas gaitas nelielajā Rīgas igauņu pamatskolā, kur trīs klases
dažkārt mācījās kopā vienā telpā. Linda, kura vairākus gadus bijusi vienīgā skolniece
savā klasē, atbildot uzdoto katrā mācību stundā un, ieklausoties arī vecāko klašu mācību
darbā, jau no mazotnes iemācījusies regulāru un patstāvīgu mācību un izziņas darbu.
1940. gadā šo skolu slēdza, skolēniem nācās meklēt citu mācību iestādi. Linda turpināja
mācības Rīgas 9. pamatskolā un 10. vidusskolā ar krievu mācību valodu. Pēc vidusskolas
beigšanas 1949. gadā viņa iestājās Maskavas Valsts universitātes Vēstures fakultātē. Taču
ģimene viņu gaidīja Rīgā, un turpmākās studijas no 1950. līdz 1954. gadam Linda Dumpe
jau turpināja Latvijas Valsts universitātes Vēstures fakultātē, specializējoties viduslaiku
vēsturē. Studijas Linda pabeidza ar izcilību, un arī vēlākos gados viņa atzina, ka tās
devušas labu pamatu turpmākajam pētnieciskajam darbam, jo jaunajiem vēsturniekiem
lekcijas un speckursus lasīja arī izcili vēsturnieki profesionāļi – Jānis Zutis [1893 –
1962], Vasilijs Dorošenko [1921 – 1992], praktiskā pētniecības darbā ar avotiem
studentus ievadīja Teodors Zeids [1912 – 1994]. Liela uzmanība tika pievērsta
nepieciešamo seno valodu apguvei.
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Vēl mācoties universitātē, 1953. gadā L. Dumpe sāka strādāt Latvijas Vēstures
muzeja [mūsdienās – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs] Etnogrāfijas nodaļā.
Sākotnējais priekšstats par muzeju darbu, jo īpaši saistībā ar etnogrāfiju, tā laika
studentiem gan bijis visai aptuvens. Laba skola topošajiem speciālistiem bija prakse
Liepājas muzejā pie šī muzeja līdzdibinātāja un ilggadēja vadītāja Jāņa Sudmaļa [1887 1984]. Lindai atmiņā palicis gadījums Liepājas prakses laikā 1950. gadu sākumā.
Valdošās staļiniskās ideoloģijas sargi pavēlējuši pārveidot J. Sudmaļa izveidoto muzeja
bagātīgo tautas tērpu ekspozīciju, jo tā izskatījusies pārāk krāšņa un nav saskanējusi ar
obligāto šķirisko dalījumu „bagātie – nabagie”. Studentes paša Jāņa Sudmaļa vadībā
skaistāko tērpu vietā sakarinājušas vienkāršos un pelēkos apģērbus, ekspozīciju
papildinot arī ar tērpiem atbilstošām tautasdziesmām. Tiešajā darbā Latvijas Vēstures
muzeja Etnogrāfijas nodaļā turpinājās L. Dumpes pašizglītošanās etnogrāfijā, veicot tiešo
praktisko muzeja darbu – strādājot muzeja fondos (mūsdienās – krājumā) ar etnogrāfisko
priekšmetu kolekcijām, piedaloties izstāžu veidošanā un vienpadsmit ekspedīcijās.
Latvijas Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas fondi tolaik bija (un joprojām ir)
senāko etnogrāfisko priekšmetu krātuve, kur glabājas iepriekšējo paaudžu pētnieku
vākumi – priekšmetu kolekcijas, kā arī Pieminekļu valdes [1923 - 1944] rīkoto
ekspedīciju materiāli, 1940. gadā uzsāktā, bet Otrā pasaules kara pārtrauktā latviešu
kultūrvēstures izpētes un kartografēšanas pasākuma - „Latvju kultūras atlanta” materiālu
arhīvs. Pētniekiem bija pieejami avoti, taču vēl nebija nopietnu pirmavotos balstītu
zinātnisku pētījumu. Ar muzeja vadības atbalstu Linda Dumpe sāka patstāvīgu
pētniecisko darbu – apstrādāja „Latvju kultūras atlantam” iesniegtās aptaujas lapas par
pļaušanu un pļaušanas darba rīkiem, izmantojot arī tolaik zināmo arheoloģisko materiālu,
rakstītos vēstures avotus, valodniecības datus un jaunāko etnogrāfisko ekspedīciju
vākumus. 1958. gadā tika publicēts pirmais jaunās pētnieces zinātniskais raksts
„Jautājumā par izkapts attīstību Latvijā” (LPSR ZA Vēstis. 1958. Nr.11. 17.-30. lpp.).
1959. gadā Linda Dumpe pabeidza monogrāfijas manuskriptu par ražas novākšanas veidu
attīstību Latvijā. Ar pateicību L. Dumpe piemin sava pirmā lielākā darba zinātnisko
vadītāju Heinrihu Strodu [1925 - 2012] un zinātnisko redaktoru Teodoru Zeidu. Jau
autores agrīnajā darbā T. Zeids saskatīja, ka šāda veida pētījumiem var būt ne tikai šauri
etnogrāfisks skatījums, bet arī plašāks saimniecības vēstures apcerējuma raksturs.
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Monogrāfija „Ražas novākšanas līdzekļu attīstība Latvijā: No senākiem laikiem
līdz 20. gs. sākumam” [LPSR Vēstures muzeja raksti. Etnogrāfija. – Rīga. [b.i.]. 1964.
228 lpp.] tika publicēta 1964. gadā un bija pirmais un pagaidām arī vienīgais plašākais
etnogrāfiskais apcerējums par graudaugu un siena novākšanas procesa un darbarīku
attīstību, par siena un labības žāvēšanu Latvijā ilgā pirmsindustriālās saimniecības
periodā, konstatējot gadsimtiem ilgas tradīcijas. Par pētāmo tēmu zinātniskajā apritē
pirmo reizi tik plašā apjomā tika ievadīts vērtīgais „Latvju Kultūras atlanta” sākotnējo
datu krājums. Autore izstrādājusi arī ražas novākšanas veidu, rīku un paņēmienu
tipoloģiju, skaidrojusi konstatēto pamattipu un to variantu ģenēzi, izplatību, kopējo un
atšķirīgo no citu Austrumeiropas tautu līdzīgu funkciju rīkiem un paņēmieniem.
No 1962. līdz 1964. gadam L. Dumpe strādāja Latvijas PSR Centrālajā Valsts
vēstures arhīvā par publikāciju nodaļas vecāko zinātnisko līdzstrādnieci un piedalījās
arhīva plānoto rakstu krājumu sagatavošanā.
Kopš 1964. gada Lindas Dumpes pētnieciskais darbs ir aizritējis Latvijas vēstures
institūtā, sākot strādāt par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci toreizējā LPSR ZA Vēstures
institūta Etnogrāfijas nodaļā [kopš 2004. gada Etnoloģijas nodaļa Latvijas vēstures
institūtā]. Izņemot septiņu gadu pārtraukumu (1977. - 1983.), kad Vēstures institūta
zinātnieku grupas sastāvā viņa piedalījās 1905. – 1907. gada revolūcijai Latvijā veltītā
vairāksējumu

izdevuma

„Latvijas

revolucionāro

cīnītāju

piemiņas

grāmata” 1

sagatavošanā, tomēr nepārtraucot arī etnogrāfisko tēmu izpēti, Etnogrāfijas nodaļā
jubilāre nostrādājusi ilgus un ražīgus darba gadus: kā vecākā zinātniskā līdzstrādniece, no
1986. gada – vadošā pētniece, no 1993. gada – profesore. Arī pēc aiziešanas pensijā 2001.
gadā, nu jau kā valsts emeritētā zinātniece viņa aizvien ir turpinājusi aktīvu pētniecisko
darbu.
1965. gadā Linda Dumpe toreizējā PSRS Zinātņu Akadēmijas N. MikluhoMaklaja Etnogrāfijas institūtā Maskavā aizstāvēja disertāciju par publicētās monogrāfijas
tēmu un ieguva vēstures zinātņu kandidātes grādu. Jau 1960. gadu vidū Linda Dumpe
sāka darbu pie svarīgas un plašas, tomēr etnogrāfiskā ziņā kompleksi mazpētītas tēmas latviešu tradicionālā lopkopība. Tēmas izpēti steidzināja arī 1960. gadu vidū sāktie

1 Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. 1., 2.sēj. Rīga. Liesma. 1976-1987.
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priekšdarbi reģionālā Baltijas tautu vēsturiski etnogrāfiskā atlanta izdošanai, kur bija
iesaistīts plašs pētnieku loks no trim toreizējās PSRS republikām – Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas. Darbu koordinēja un vadīja PSRS ZA Etnogrāfijas institūts Maskavā. Atlanta
1. sējumā „Zemkopība”2 (Viļņa, 1985) ievietotas 14 viņas sagatavotās kartes, skaidrojošie
teksti un attēli par ražas novākšanas rīkiem un paņēmieniem. Iecerētajam, bet
nepabeigtajam atlanta sējumam par tautas celtniecību uz Maskavu tika nosūtītas sešas L.
Dumpes sagatavotās kartes, teksti un attēli par lopu mītnēm Latvijā.
Pievēršoties Latvijas lopkopības vēsturei etnogrāfa skatījumā, Linda Dumpe
apzināja plašu avotu bāzi Latvijas avotu krātuvēs un muzejos un regulāri vāca
etnogrāfiskos lauka materiālus ekspedīcijās dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos reģionos
un apvidos. Gatavojot Baltijas tautu vēsturiski etnogrāfiskā atlanta kartes, lielāka
uzmanība tika veltīta arī saimniecības ēku, tai skaitā lopu mītņu kā tautas celtniecības
objektu un zemnieku tradicionālās saimniecības svarīgas sastāvdaļas izpētei. Pierādījās,
ka saimniecības ēkas, tāpat kā dzīvojamās ēkas, arī var būt svarīgs lauku kultūras
reģionālā un etniskā raksturojuma faktors un daudzos gadījumos ir izmantojams avots
kultūrvēsturisko problēmu risinājumam. Īpaša uzmanība tika pievērsta Latvijas lopu
mītņu, lopkopības darba rīku un paņēmienu tipoloģijai un izplatībai, šiem jautājumiem
veltīts vairākums L. Dumpes 1970. - 1980. gadu sākuma publikāciju. Nozīmīgus rakstus
Linda Dumpe veltījusi Latvijas rietumu un dienviddaļas zemnieku sētās celtajām
savdabīgajām un komplicētajām leņķveida lopkopības ēkām, raksturotas Latgales lopu
mītnēm un ganīšanas veidam specifiskās iezīmes, Latgales laukos kā noturīga 19.-20. gs.
tradīcija pētīta mājlopu kopīgā ganīšana. Atsevišķos rakstos L. Dumpe apskatījusi arī
lopkopības tradīcijas latviešu zemnieku gadskārtu svinībās 18.-19. gs., pētītas Latvijas
lauku iedzīvotāju darba tradīcijas arī 20. gadsimtā.
1985. gadā izdotā Lindas Dumpes monogrāfija „Lopkopība Latvijā 19.gs.-20.gs.
sākumā : etnogrāfisks apcerējums” [ Rīga,1985. 279 lpp.] ir pirmais plašākais vēsturiski
etnogrāfiskais Latvijas lopkopības tradicionālo formu pētījums. Pamatojoties galvenokārt
uz etnogrāfisko ekspedīciju datiem un vēstures dokumentiem, darbā analizēti svarīgākie
vietējās lopkopības vēstures jautājumi ģeogrāfiskā, sociāli ekonomiskā un vēsturiskā
2 Историко-этнографический атлас Прибалтики. Земледелие. Вильнюс Мокслас. 1985.
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skatījumā, analizētas latviešu lopkopju tradicionālās iemaņas ekstensīvajā mājlopu
audzēšanā un kopšanā, lopkopības produktu izmantošanā, kā arī atbilstošā lopkopības
inventāra lietošanā, ar lopkopību saistīto darbu (īpaši ganīšanas) organizācija. Sniegts arī
apkopotā materiāla salīdzinoši tipoloģisks vērtējums Ziemeļaustrumeiropas tautu
tradicionālās lopkopības attīstības kontekstā.
1986. gadā Linda Dumpe PSRS ZA Etnogrāfijas institūtā aizstāvēja vēstures
zinātņu doktora disertāciju par tēmu „Lopkopība Latvijā (19. gs. – 20. gs. pirmā puse)”.
1992. gadā viņai piešķirts Latvijas Republikas vēstures habilitētā doktora zinātniskais
grāds.
Likumsakarīgs L. Dumpes zinātniskā darba turpinājums 1980. gadu otrajā pusē
bija pievēršanās latviešu un lībiešu tradicionālā uztura problemātikai, plašāk pētot uzturu
kā materiālās kultūras jomu, kam raksturīga īpaša tradīciju noturība. Vispirms galvenā
uzmanība tika veltīta Latvijas piensaimniecības vēsturei un visvairāk lietotā produkta piena izmantošanai uzturā.
Izmantojot jau iepriekšējos pētījumos apzinātos avotus, kā arī kopš 1982. gada
pēc noteiktas programmas vāktos ekspedīciju materiālus un aptaujas datus par piena
ēdieniem,

Linda

Dumpe

uzrakstīja

monogrāfiju

„Latviešu

tradicionālā

piensaimniecība: piena produkti un piena ēdieni”. [Rīga. Latvijas Vēstures institūta
apgāds. 1998. 254 lpp.] Darbs satur koncentrētu pārskatu par piensaimniecības attīstības
gaitu Latvijā no senākiem laikiem līdz intensīvās piensaimniecības izveidei. Atsevišķās
nodaļās skatīti uz latviešu piensaimniecības kompleksa tradicionālo slāni attiecinātie
materiāli par piena produktiem un to gatavošanas tradicionālajiem paņēmieniem,
daudzveidīgo piensaimniecības inventāru (traukiem, ierīcēm u.c.). Turpmākie Lindas
Dumpes pētījumi tiek veltīti tradicionālajam uzturam, paveroties arvien jaunām
tematiskajām iespējām.
Ilggadējie pētījumi deva L. Dumpei stabilu pamatu arī konkrēto tradicionālās
materiālās kultūras vēstures datu kā būtiska avota izmantošanai starpetnisko
kultūrvēsturisko

sakaru

un

monogrāfiskajos

pētījumos

etniskās
viņa

vēstures

izmantojusi

problēmu

klasiskajai

risināšanai.

etnogrāfijai

Savos

raksturīgo

metodoloģiju (vēsturiski ģenētisko, salīdzinoši tipoloģisko, kartografēšanas metodi),
rakstītos vēstures avotus, muzeju materiālus, etnogrāfijas robeždisciplīnu datus un,
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protams, nozarei nepieciešamās un raksturīgās avotu vākšanas metodes (ekspedīcijas,
aptaujas). Vairāku valodu prasme viņai aizvien palīdzējusi plaši izmantot dažādu valstu
zinātnisko literatūru pētāmo jautājumu skaidrošanai un veikt interesantus starpkultūru
salīdzinājumus.
Linda Dumpe ir sistemātiski piedalījusies Igaunijas, Lietuvas, Krievijas,
Baltkrievijas

un

Ukrainas

Zinātņu

Akadēmiju

un

augstskolu

organizētajos

Austrumeiropas etniskās vēstures un materiālās kultūras pētniecības kopīgajos projektos
un aktivitātēs, piedalījusies kopkrājumu sagatavošanā un recenzēšanā, oponējusi doktoru
un habilitēto doktoru disertāciju aizstāvēšanā Zinātnisko Padomju sēdēs Tartu, Viļņā,
Minskā un Kijevā.
Par savu pētījumu rezultātiem viņa referējusi Latvijā, Padomju Savienībā un
ārzemēs notikušajās vietēja mēroga un nozīmīgās starptautiskās konferencēs un
kongresos, t.sk.1971. gadā Parīzē, 1987. gadā Štrālzundē, 1988. gadā Turku, 1990. gadā
Debrecenā, 1992. gadā Dublinā, 1994. gadā Minhenē, 1996. gadā Kiprā, 1998. gadā
Ūmeo, 2000. gadā Ļubļanā, 2001. gadā Beļģijā, 2002. gadā Bāzelē, 2004. gadā
Dubrovnikā, 2006. gadā Insbrukā un Merano.
Kopš 1990. gadiem tās pārsvarā ir bijušas regulāri rīkotās starptautiskās uztura
pētnieku konferences. Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas, paveroties plašākām
starptautiskās zinātniskās sadarbības iespējām, arī klasiskās etnogrāfijas pētniekiem
Latvijā nācās rēķināties ar pētniecisko nostādņu, interešu un metodikas nomaiņu, vai
vismaz savietojamību starptautiski akceptētajā nozarē – nu jau etnoloģijā kā mūsdienīgā
kultūras zinātnē, kas pagātnes tradicionālās parādības skata pārsvarā saistībā ar kultūras
attīstības procesu kopumā, ietverot arī mūsdienas. 1992. gadā L. Dumpe tika ievēlēta
Starptautiskās Etnoloģijas un folkloras apvienības (Société Internationale d’ Ethnologie
et de Folklore) Uztura pētīšanas komisijā, kas dibināta jau 1970. gadā Eiropas tautu
uztura tradīciju pētīšanai. Komisijas mērķis ir koordinēt uztura izpēti ar mūsdienu
etnoloģijas zinātnes pieeju un metodēm, regulāri rīkotos forumos apspriežot noteiktu
problēmu loku. Profesore aizvien ir aktīvi piedalījusies šo tradicionālā uztura pētnieku
konferenču organizēšanā un darbā, starptautisko konferenču materiālu krājumos regulāri
publicēti L. Dumpes raksti, piemēram, par fermentētā siera un kartupeļu izplatības vēsturi
Latvijā, par uzturu Latvijā bada gados, skābpiena dzērieniem, meža dravniecību Latvijā
10

u.c. Kopš 2002. g. viņa darbojās kā Eiropas uztura vēstures institūta (IEHA) direkcijas
locekle. Ilgos darba gados L. Dumpei izveidojušies noturīgi kontakti ar dažādu valstu
(Igaunija, Lietuva, Krievija, Ungārija, Vācija, Zviedrija u.c.) etnologiem.
Jau kā valsts emeritētā zinātniece Linda Dumpe sagatavoja vairākas latviešu
tradicionālajai kultūrai veltītas grāmatas, kas iemantoja lielu lasītāju atsaucību. 2001.
gadā iznāca monogrāfija „Alus tradīcijas Latvijā” [Rīga. Latvijas Vēstures institūta
apgāds. 2001. 203 lpp.], kurā populārā veidā tika parādīta latviešu zemnieku mājās darītā
alus kā tradicionālā svētku dzēriena vēsturiskā attīstība līdz 19. un 20. gadsimtu mijai.
Darbs tika iecerēts un izdots pateicoties Latvijas lielākā alus ražotāja – a/s „Aldaris”
ieinteresētībai un finansiālajam atbalstam. Autore iezīmē galvenos alus darīšanas etapus
Latvijā un vairākus latviešu alus kultūras slāņus. No tiem senāko pārstāv baltiskā
terminoloģija un inventārs (vienkoka dobtie trauki), kā arī vairāki arhaiskie alus darīšanas
paņēmieni. Otru nozīmīgāko kultūrslāni, pēc autores domām, pārstāv viduslaiku
aizguvumi no Ziemeļvācijas ar Hanzas tirdzniecības starpniecību (iesala un apiņu plašāka
izmantošana, slēgto alus trauku – mucu izmantošana, un plašā ģermānismu ieviešanās
latviešu alus darīšanas leksikā). Šie aizguvumi agrāki un intensīvāki bijuši Latvijas
rietumu un centrālajā daļā, savukārt Austrumlatvijā ilgāk saglabājušies senākā tipa alus
darīšanas inventārs un paņēmieni. L. Dumpe ir līdzautore arī populārzinātniskajam
izdevumam „Jāņu siers’’ [Linda Dumpe, Anna Šmite, Aija Golde. Jāņu siers. Rīga. SO
„Siera klubs". 2004. 204 lpp.]
Tāpat atsaucību iemantoja arī nākamā Lindas Dumpes sastādītā latviešu
tradicionālajam uzturam veltītā grāmata „Latviešu tautas ēdieni: Latvijas vēstures
institūta

etnogrāfisko

[Rīga]. Zinātne.

ekspedīciju

materiāli”

[LU

Latvijas

vēstures

institūts.

2009. 287.lpp.], kas publicēta ar Valsts pētījumu programmas

„Letonika” atbalstu 2009. gadā. Šoreiz pieredzējusī uztura pētniece izveidojusi plašam
lasītāju lokam paredzētu materiālu krājumu no 20. gadsimta otrajā pusē notikušo
etnogrāfisko ekspedīciju laikā pierakstītajiem stāstījumiem, kas

glabājas Latvijas

Vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuvē, tos papildinot arī ar atsevišķiem
Latvijas muzeju materiāliem. Dažādos Latvijas lauku apvidos pierakstītie spilgtie cilvēku
stāstījumi sniedz lasītājiem personiskāku priekšstatu par lauku cilvēku dzīvesveidu un
vērtību kritērijiem saistībā ar uzturu. Krājuma pamatnodaļas ievada L. Dumpes
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vispārinošie attiecīgās ēdienu grupas kultūrvēsturiskās attīstības raksturojumi, kam seko
pārskatāmi izkārtoti tēmai piemēroti stāstījumu vai rakstīto atmiņu fragmenti par ēdiena
gatavošanu un ēšanas tradīcijām.
Lindas Dumpes zinātniskā darba veikums pārsvarā ir novitāte ar monogrāfiskiem
pētījumiem ne visai bagātajā Latvijas etnogrāfijai/etnoloģijai veltīto darbu klāstā un
uzskatāms par nozīmīgu ieguldījumu ne tikai Latvijas iedzīvotāju tradicionālā dzīves
veida un nodarbju vēstures izpētē, bet arī Latvijas saimniecības vēstures dziļākai
izpratnei. Apjomīgākie darbi vienmēr ir bagātīgi ilustrēti un papildināti ar kartēm.
Plašākam lasītāju lokam viņas publikācijas ir noderīgas kā kultūrvēsturiski izglītojoši
darbi un interesanta lasāmviela visiem, kam tuva latviešu tradicionālā lauku dzīve un
kultūra.
Kā uzskatāmi rāda L.Dumpes publikāciju bibliogrāfija, aktīvajos darba gados
tapuši daudzi raksti arī tematiskiem rakstu krājumiem, enciklopēdiskiem izdevumiem,
regulāri iznākušajiem zinātniskajiem un populārzinātniskajiem izdevumiem, publicētas
daudzas recenzijas un informācijas par Latvijā un ārzemēs iznākušajām zinātniskajām
grāmatām un notikumiem zinātnes dzīvē. Lasītas arī populārzinātniskas lekcijas dažādām
auditorijām, no 1966. gada līdz 1975. gadam Linda Dumpe bija „Dabas un vēstures
kalendāra” redkolēģijas locekle.
Zinātniskās kvalifikācijas celšanai viņa 1992. gadā stažējusies Gustava Ādolfa
Karaliskajā akadēmijā Upsalā. No 1992. līdz 1998. gadam viņa lasīja speckursus
“Latviešu etnogrāfija” un “Latviešu materiālā kultūra“ Latvijas Universitātes Vēstures un
filozofijas un Pedagoģijas fakultātēs, vadīja studentu semināru nodarbības un praktiskos
darbus Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzejā, vadīja Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas studentu diplomdarbus un mācību
prakses par latviešu tradicionālās saimniecības un uztura tēmām. 2008. gadā L. Dumpe
izstrādāja programmu, metodiskos materiālus un bibliogrāfiju kursam “Latviešu
etnogrāfija“ latviešu etniskās vēstures un kultūras identitātes pamatu apgūšanai topošiem
skolotājiem, muzeju līdzstrādniekiem un kultūras darbiniekiem. Latvijas vēstures institūtā
L. Dumpe vairākus gadus vadīja projektu „Latviešu tradicionālais dzīvesveids un kultūra.
18.-20. gs.”, bija ilggadēja Latvijas vēstures institūta Zinātniskās domes locekle, LU
vēstures zinātņu nozares Habilitācijas un promocijas padomes locekle, līdz 2000. gadam
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darbojās Zinātnes padomes Vēstures zinātņu ekspertu komisijas sastāvā, joprojām ir
Latvijas Zinātnieku savienības biedre.
Nozīmīga vieta Lindas Dumpes daudzpusīgās darbības un interešu lokā kopš
1980. gadu beigām ir viņas aktīvai dalībai Nacionālo kultūras biedrību asociācijā, zināmā
mērā turpinot pēctecību arī savas ģimenes vēsturisko sakņu sakarā. Viņa ar profesionālas
vēsturnieces zināšanām un pieredzi piedalījās Latvijas Igauņu biedrības darba
atjaunošanā 1988. gadā, tās darba veicināšanā un joprojām aktīvi piedalās Latvijas
Igauņu biedrības pasākumos.
Par saviem zinātniskajiem pētījumiem Linda Dumpe ir vairākkārt saņēmusi
nozīmīgus apbalvojumus un atzinības: 1980. gadā viņa apbalvota ar LZA Prezidija Goda
rakstu par sekmīgu darbu latviešu etnogrāfijas jomā, 1987. gadā apbalvota ar LZA
Prezidija prēmiju par monogrāfiju „Lopkopība Latvijā 19. gs. un 20. gs. sākumā”, 1999.
gadā ar LZA un akciju sabiedrības „Aldaris” Goda diplomu par monogrāfiju „Latviešu
tradicionālā piensaimniecība”, 2001. gadā viņa saņēma LZA un akciju sabiedrības
„Aldaris” specbalvu par grāmatu „Alus tradīcijas Latvijā”. 2011. gadā par mūža
ieguldījumu

etnogrāfijas

zinātnes

attīstībā

Latvijā,

tās

pētniecisko

rezultātu

popularizēšanā pasaulē, tautas atmiņas saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm
valsts emeritētā zinātniece, profesore, habilitētā vēstures doktore Linda Dumpe tika
iecelta par Latvijas Republikas Atzinības krusta virsnieci.
Ar savām zināšanām, sistemātisko, metodiski pamatoto, mērķtiecīgo darbu,
prasmi racionāli plānot laiku, nemitīgu interesi apgūt arvien jaunas profesionālās
zināšanas un prasmes, arī jaunajās tehnoloģijās, un gaišo dzīvesskatu

profesore ir

autoritāte jaunajiem pētniekiem. Latvijas vēstures institūts, sveicot nozīmīgajā dzīves
gadā, vēl stipru veselību un daudz skaistu ieceru piepildīšanu!

Dr. hist. h. c. Lilita Vanaga
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Bibliogrāfes priekšvārds

Bibliogrāfijā apkopoti Dr. habil. hist. Lindas Dumpes publicēto, rediģēto,
recenzēto un sastādīto darbu bibliogrāfiskie apraksti, kā arī interviju ar etnogrāfi un
publikāciju par viņu bibliogrāfiskie apraksti.
Bibliogrāfiskais

materiāls

grupēts

nodaļās.

Nodaļu

ietvaros

izmantots

hronoloģiskais kārtojums. Bibliogrāfiskais rādītājs aptver laika posmu no 1958. gada līdz
2015. gadam. Publikācijas gada ietvaros uzrādītas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu
valodā, tad svešvalodās. Bibliogrāfiskajā rādītājā apkopotas publikācijas latviešu, angļu,
igauņu, vācu, franču un krievu valodās. Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās
valodās, uzrādīti visi publicējumi. Informācija meklēta Valsts nozīmes bibliotēku
elektroniskajā kopkatalogā un LU vēstures un zinātnieku publikāciju datubāzē. Materiāli
atlasīti no Latvijas Universitātes Bibliotēkas, Latvijas Nacionālās Bibliotēkas un Dr.
habil. hist. Lindas Dumpes privātās bibliotēkas un izskatīti de visu. Ar zvaigznīti (*)
atzīmēti tie bibliogrāfiskie apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.
Bibliogrāfiskajos aprakstos uzskaitīti visi autori tādā secībā, kādā tie minēti
izdevumā.
Bibliogrāfiju noslēdz personu un Dr. habil. hist. Lindas Dumpes darbu
nosaukumu palīgrādītāji. Personu palīgrādītājā minēti Dr. habil. hist. Lindas Dumpes
darbu līdzautori, viņas rediģēto, recenzēto un sastādīto darbu autori, kā arī personas,
kuras rakstījušas par viņu. Pārredzamākai un ērtākai bibliogrāfijas izmantošanai
pievienots arī Dr. habil. hist. Lindas Dumpes publicēto darbu nosaukumu alfabētiskais
rādītājs.
Bc. soc. Sintija Krastiņa
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Etnogrāfes, Dr. habil. hist., profesores Lindas Dumpes bibliogrāfija
Bibliogrāfijā lietotie saīsinājumi:
AE – Arheoloģija un etnogrāfija: rakstu krājums. – Rīga, 1957.–
ASM – Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu, antropologu un etnogrāfu ...
gada pētījuma rezultātiem / Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. –
Rīga, 1972.–1998.
DVK – Dabas un vēstures kalendārs … gadam. – Rīga, 1962.–2003.
LVIŽ – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 1991.–
LZAV – Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis (līdz 1990. gadam – Latvijas PSR Zinātņu
Akadēmijas Vēstis). – Rīga, 1946.–
RT – Referātu tēzes zinātniskai sesijai, veltītai ... gada arheoloģiskajiem izrakumiem un
etnogrāfiskai ekspedīcijai Latvijas PSR teritorijā / Latvijas PSR Zinātņu
akadēmija. Vēstures institūts. – Rīga, 1959.–1971.

Monogrāfijas
1964
1. Ražas novākšanas veidu attīstība Latvijā : (no senākiem laikiem līdz XX gs. sākumam)
: etnogrāfisks apcerējums / Linda. Dumpe ; [redaktors Teodors Zeids]. - Rīga : [b.i.],
1964. - 228 lpp., [4] lp. iel. : il., kartes. - (Latvijas PSR Vēstures muzeja raksti.
Etnogrāfija = Труды музея истории Латвийской ССР. Этнография). - Atsauces
parindēs. – Kopsav. krievu val.
1985
2. Lopkopība Latvijā 19.gs.-20.gs. sākumā : etnogrāfisks apcerējums / Linda Dumpe ;
Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Vēstures inst. - Rīga : Zinātne, 1985. - 279 lpp. : il.,
kartes. – Bibliogr.: 252.-267. lpp. - Kopsav. vācu, krievu val.
Apskats par grāmatu: Cimermanis, Saulvedis. Jauna vēstures zinātņu doktore /
Saulvedis Cimermanis. - (Hronika) // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (1988), 192.lpp.
Cinis, Alnis. Lai laimīte, kur laimīte, man laimīte laidarā / Alnis Cinis. - (Zinātne
un lauki) // Jaunās Grāmatas. - Nr.12 (1985), 9.-10.lpp. : il.
Бирон, Анатолий Новый труд по этнографии Латвии / Анатолий Бирон //
LZAV. - Nr.7 (1986), 134.-[136].lpp.
3. Padomju Latvijas lauku iedzīvotāji un viņu kultūra mūsdienās / [Bruno Mežgailis,
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Saulvedis Cimermanis, Valfrīds Podnieks, Linda Dumpe ... [u.c.]] ; Latvijas PSR Zinātņu
akadēmija. Vēstures inst.]. - Rīga : Zinātne, 1985. - 306, [3] lpp. : tab. - Bibliogr.: 299.307. lpp.
Apskats par grāmatu: Lasis, Jānis. Aktuāls pētījums par Padomju Latvijas lauku
iedzīvotājiem un viņu kultūru mūsdienās / Jānis Lasis // LZAV. - Nr.5 (1986), 138.-[139].
lpp.
Porietis, Jānis. Pieaug lauku iedzīvotāju kultūra / Jānis Porietis // Padomju
Latvijas Komunists. - Nr.9 (1985), 96.-99.lpp.
Pudele, Brigita. Latvijas lauku iedzīvotāju kolektīvais portrets / Brigita Pudele. (Grāmatu apskats) // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (1986), 179.-180.lpp.
Tūna, Aija. Darām dzīvi bagātāku / Aija Tūna // Cīņa. - Nr.166 (1985, 20 jūl.),
3.lpp.
Пориетис, Янис. Растет культура сельских жителей / Янис Пориетис //
Коммунист Советской Латвии. - N 9 (1985), с.101-104.
1987
4. Животноводство в Латвии (19 в. - первая половина 20 в.). Сравнительноисторическое исследование производственной культуры : автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора исторических наук / Линда Думпе. - Москва :
[б.и.], 1987. - C.34. - Библиогр.: с.32 -34.
1998
5. Latviešu tradicionālā piensaimniecība : piena produkti un piena ēdieni / Linda Dumpe ;
red. Guna Pence. - Rīga : Latvijas vēstures inst. apg., 1998. - 254, [1] lpp. : il. - Bibliogr.:
226.-245. lpp. - Kopsav. vācu val.
Recenzija par grāmatu: Jansone, Aija. "Pirmo reizi latviešu..." / Aija Jansone //
LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.3 (1998), 154.-155.lpp.
Apskats par grāmatu: Tooma, Anitra. Siers - dzīvs radījums / Anitra Tooma //
Vides Vēstis. - ISSN 1407-2939. - Nr.1 (2005, janv.), 40.-41.lpp.
1999
6. Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam / Heinrihs Strods, Māris Zunde, Ēvalds
Mugurēvičs, Arnis Mugurēvičs, Dzidra Liepiņa, Linda Dumpe ; [zin. red. un sast.
Heinrihs Strods] ; (WWF) Pasaules Dabas Fonds. Latvijas programma. - Rīga : [WWF Pasaules Dabas Fonds], 1999. - 363 lpp. : il., tab. - Bibliogr. nod. beigās.
2001
7. Alus tradīcijas Latvijā / Linda Dumpe ; red. Ināra Stašulāne ; tulk.: Valdis Bērziņš
(angļu val.), Agris Timuška (vācu val.) ; LU Latvijas vēstures inst. - Rīga : Latvijas
vēstures inst. apg., 2001. - 203, [3] lpp. : il. - Bibliogr.: 150.-160.lpp. - Kopsav. angļu un
vācu val.
Apskats par grāmatu: Vanaga, Lilita. "Latviešu tradicionālajai kultūrai..." / Lilita
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Vanaga. - (Jaunākās literatūras apskats) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.3 (2001), [183.]185.lpp.
2004
8. Jāņu siers / Linda Dumpe, Anna Šmite, Aija Golde ; sast. Vanda Davidanova ; galv.
red. Solvita Zaharova. - Rīga : SO "Siera klubs", 2004. - 204, [1] lpp., [16] lpp. krās. iel. :
il. - Bibliogr.: 196.-197.lpp. - Kopsav. angļu un vācu val.
Publikācijas periodikā un rakstu krājumos
1958
9. Jautājumā par izkapts attīstību Latvijā / Linda Dumpe. - Ietver bibliogrāfiju. - Kopsav.
krievu val. // LZAV. - Nr.11 (1958), 17.-30.lpp. : il.
1959
10. Izkapts asināmie rīki un paņēmieni Latvijā XIX gs. II pusē / Linda Dumpe // RT /
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures un materiālas kultūras inst., Latvijas PSR
Kultūras Ministrija. - Rīga : [b.i.], 1959. - 64.-66.lpp.
1964
11. Sociālistisko darba attieksmju veidošanās Latvijā 1940.-1941. gadā / Linda Dumpe. Kopsav. krievu val.: Формирование социалистических трудовых отношений в
Латвии в 1940-1941 гг., 190.-191.lpp. // AE. – 6.laid. (1964), 181.-192.lpp.
1965
12. Brālīgo kultūru mijiedarbība / Linda Dumpe // Rīgas Balss. - Nr.139 (1965, 15.jūn.),
2.lpp.
13. Etnogrāfu ekspedīcijas Latgalē / Linda Dumpe. - (Pagātne mūsdienu skatījumā) //
DVK : 1966 / [red. kol.: Viktors Grāvītis... [u.c.]] ; LPSR Dabas un pieminekļu
aizsardzības b-ba. - Rīga : Zinātne, 1965. - (1966), 159.-162.lpp. : il.
*14. [Rezension des Buches : Strods Heinrihs, Zemkopības sistēmu attīstība Latvijā. Rīga
: LVI, 1957.] / Linda Dumpe // Demos. - Nr.2 (1965), S.12.
1966
15. Brālīgo tautu kultūru mijiedarbība / Linda Dumpe // DVK : 1967 / [red. kol.: Viktors
Grāvītis... [u.c.]] ; LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības b-ba. - Rīga : Zinātne, 1966. (1967), 123.-125.lpp.
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16. Pētījums par Baltijas un slāvu tautu etniskajiem sakariem : [apskats par grāmatu:
Moora, Aliise. Peipsimaa etnilisest ajaloost. -Tallina, 1964] / Linda Dumpe // LZAV. Nr.3 (1966), 151.-154.lpp.
17. Этнографический очерк о латышах : [народы европейской части СССР, Т.2.
Москва, 1964] // Советская Латвия. - Nr.232 (1966, 5.окт.), с.2.
1967
18. Основные проблемы этнографии в "Ежегоднике этнографического музея
Эстонской ССР" / Линда Думпе. - (Kritika un bibliogrāfija). - Atsauces parindēs //
LZAV. - Nr.6 (1967), 120.-127.lpp.
1968
19. Austrumlatvijas arheoloģijas un etnogrāfijas problēmām veltīta sesija / Linda Dumpe.
- (Zinātnes dzīve) // LZAV. - Nr.1 (1968), 137.-140.lpp.
20. Daži latviešu un krievu garīgās kultūras mijiedarbības jautājumi sociālisma un
komunisma celtniecības periodā / Linda Dumpe. - Kopsav. krievu val.: Некоторые
вопросы взаимовлияния духовной культуры латышей и русских в период
социализма и строительства коммунизма, [215.] lpp. // Latviešu kultūrvēsturiskie
sakari ar slāvu tautām : (pēc arheoloģijas, etnogrāfijas un antropoloģijas materiāliem) (AE). – 8.laid. (1968), 197.-[215].lpp. : tab.
21. Etnogrāfu pētījumi Doles salā / Linda Dumpe // DVK : 1969 / [red. kol.: Viktors
Grāvītis... [u.c.]] ; LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības b-ba. - Rīga : Zinātne, 1968. (1969), 202.-205.lpp.
22. Materiālā kultūra / Linda Dumpe // Latvijas PSR mazā enciklopēdija : 3 sējumos /
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures un materiālas kultūras inst., Latvijas PSR
Kultūras ministrija. - Rīga : Zinātne, 1968. - 2.sēj.: Kabile - Pianīno, 512.lpp.
1969
23. Jauna grāmata par latviešu materiālo kultūru : [apskats par grāmatu: Pietkiewicz,
Kazimierz. Etnografia Łotwy. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1967. 226 s.] / Aina Alsupe, Saulvedis Cimermanis, Linda Dumpe ... [u.c.] - (Kritika un
bibliogrāfija). - Atsauces parindēs // LZAV. - Nr.4 (1969), 142.-143.lpp.
24. Kopdarba tradīciju pēdas Latgales lopkopībā XIX-XX gs. / Linda Dumpe // LZAV. Nr.3 (1969), 51.-61.lpp.
25. Pētījums par latviešu tautas kultūru : [apskats par grāmatu: Pietkiewicz, K. Etnografia
Łotwy. - Wroclaw, 1967] / Linda Dumpe. - (Kritika un bibliogrāfija) // LZAV. - Nr.6
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(1969), 148.-152.lpp.
26. Sādžas gans Latgalē / Linda Dumpe. - (Jaunas atziņas Latvijas vēsturē) // DVK : 1970
/ [red. kol.: Viktors Grāvītis... [u.c.]] ; LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības b-ba. Rīga : Zinātne, 1969. - (1970), 150.-155.lpp. : il.
27. Sociālisma un komunisma celtniecība / [Linda Dumpe]. - (Latviešu tautas kultūra un
dzīves veids sociālisma un komunisma celtniecības periodā). - Atsauces parindēs. Autors norādīts satura rādītājā // Latviešu etnogrāfija : [krājums] / [red. kol.: Heinrihs
Strods... [u.c.] ; sast. Arturs Ģērmanis, Zenta Šakare]. - Rīga : Zinātne, 1969. - 429.[441].lpp. : il.
1970
28. Kāda sena darba tradīcija / Linda Dumpe // DVK : 1971 / [red. kol.: Viktors
Grāvītis... [u.c.]] ; LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības b-ba. - Rīga : Zinātne, 1970. (1971), 265.-268.lpp.
29. Lopkopības tradīcijas latviešu zemnieku gadskārtu svinībās 18.-19. gs. / Linda
Dumpe. - (II Tradīcijas feodālisma un kapitālisma laikmetā). - Parindes: 125.-131.lpp. Kopsav. krievu val.: Животноводческие традиции латышских календарных
празднеств XVIII-XIX вв., 124.-125.lpp. // Apcerējumi par Latvijas iedzīvotāju darba un
sadzīves tradīciju vēsturi. - (AE). – 9.laid. (1970), 113.-131.lpp.
30. Vissavienības arheologu un etnogrāfu zinātniskā sesija Ļvovā : [Ukraina, 1970,
marts] / Linda Dumpe, Raisa Deņisova. - (Zinātnes dzīve) // LZAV. - Nr.10 (1970), 141.145.lpp.
*31. [Rezension des Buches : Pietkiewicz, Kazimierz. Etnografia Łotwy. Wrocław :
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1967. - 226 s.] / Linda Dumpe // Demos. - Nr.1
(1970), S.24.
32. “В 1967 г. вышла ... “ : [apskats par grāmatu: Pietkiewicz, Kazimierz. Etnografia
Łotwy. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1967. - 226 s.] Аина Алсупе,
Линда Думпе, Эвалд Мугуревич, Анна Крастиня, Мирдза Слава, Хенрих Строд. //
Советская Этнография. - Nr.2 (1970), 182.-186.lpp.
1971
33. Etnogrāfi Augšzemē / Linda Dumpe. - (Vēsture, arheoloģija, etnogrāfija) // DVK :
1972 / [red. kol.: Viktors Grāvītis... [u.c.]] ; LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības bba. - Rīga : Zinātne, 1971. - (1972), 245.-248.lpp.
34. Les éléments baltes, slaves et finnois dans les constructions destinées l’élevage ne
Lettonie / Linda Dumpe // Premier congrés international d'ethnologie européenne, [Paris,
1971, 24-28 août] : Résumés des communications. - [Paris, 1971]. - N 201, [1] lpp.
35. Пастушеские традиции прибалтийских и скандинавских народов / Линда Думпе
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// Тезисы докладов V-ой Всесоюзной конференции по изучению скандинавских
стран и Финляндии. - Москва : [б.и.], 1971. - ч.1., с.37-39.
1972
36. Appļāvības / Linda Dumpe. - (Oktobris) // Svētku varavīksne : tradīciju gadagrāmata /
[sast. Aina Brēde ; zin. red. Ludis Himelreihs ; atb. red. D. Dāvidsone]. - Rīga : Liesma,
1972. - 234.-236.lpp.
37. Pirmais starptautiskais Eiropas etnoloģijas kongress : [Parīze, 1971, aug.] / Linda
Dumpe. - (Zinātnes dzīve) // LZAV. - Nr.2 (1972), 135.-139.lpp.
38. Senais Latgales pagalms / Linda Dumpe. - (Vēstures un kultūras pieminekļu
aizsardzība) // DVK : 1973 / [red. kol.: Viktors Grāvītis... [u.c.]] ; LPSR Dabas un
pieminekļu aizsardzības b-ba. - Rīga : Zinātne, 1972. - (1973), 273.-277.lpp. : il.
1973
39. Kurzemes kroņa muižu dokumenti par zemnieku saimniecības ēkām 19.gs. / Linda
Dumpe. - (Etnogrāfija) // ASM / LPSR ZA Vēstures inst. - Rīga : Zinātne, 1973. - 109.113.lpp.
40. Lopkopība un lopkopības tehnika Latgalē 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā /
Linda Dumpe. - (II Nodarbošanās veidi un materiālā kultūra). - Parindes: 74.-79.lpp. Kopsav. krievu val.: Животноводство и техника животноводства в Латгале во второй
половине XIX и начале XX в., 49.-50.lpp. - Kopsav. vācu val.: Viehzucht und
Viehhaltungstechnik in Latgale in der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jh., 50.51.lpp. // Apcerējumi par Austrumlatvijas iedzīvotāju materiālās kultūras un dzīves veida
vēsturi. - (AE). – 10.laid. (1973), 53.-80.lpp. : il., tab., kartes, sh.
41. К вопросу о комплексе хозяйственных помещений "углового" плана на Северо Востоке Европы / Линда Думпе // Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по
изучению Скандинавских стран и Финляндии. - Таллин : Eesti NSV Teaduste
Akadeemia, 1973. - C.126-127.
1974
42. Populāro tautas grāmatu konkurss / Linda Dumpe // Cīņa. - Nr.2 (1974, 4. janv.),
4.lpp.
43. Skandināvijas valstu un Somijas vēsturei veltīta konference / Linda Dumpe, Pēteris
Bācis. - (Zinātnes dzīve) // LZAV. - Nr.6 (1974), [121].-123.lpp.
1975
44. Etnogrāfi sastāda atlantus / Linda Dumpe // Zinātne un Tehnika. - Nr.11 (1975), 17.20

22.lpp. : il., kartes.
T.p. izd.: Наука и техника. - N 11 (1975), с. 17-22 : ил., карт.
45. Животноводческие постройки на западе и юге Латвии (XIX в.) / Линда Думпе. Библиогр. // Этнографическое картографирование материальной культуры народов
Прибалтики : сборник статей / Академия Наук СССР. - Москва : Наука, 1975. C.105-[124] : ил., сх.
1976
*46. [Informationen über : Заварина, А. Структура и численность семьи рабочих
Резекненского завода доильных установок] / Linda Dumpe // Demos. - Nr.1 (1976),
S.22.
*47. [Informationen über : Cimermanis, S. Rietumsomu problēma Padomju Latvijas
etnogrāfu darbos] / Linda Dumpe // Demos. - Nr.1 (1976), S.24-25.
*48. [Informationen über : Kronis, V. Daži pagastu tiesu un statistikas komiteju materiāli
par Vidzemes un Kurzemes kokamatniecību 19. gs.] / Linda Dumpe // Demos. - Nr.1
(1976), S.9-10.
1977
49. Darba ieražas Padomju Latvijas laukos / Linda Dumpe // ASM / LPSR ZA Vēstures
inst. - Rīga : Zinātne, 1977. - 108.-112.lpp.
50. Par lopkopības ēku galvenajiem tipoloģiskajiem areāliem Latvijā XIX gs. vidū /
Linda Dumpe. - Kopsav. krievu val. // LZAV. - Nr.7 (1977), 106.-120.lpp. : il.
51. Svētki, kuri vienmēr ar mums : [par darba svētku organizēšanu laukos] / Linda
Dumpe // Horizonts. - Nr.6 (1977), 10.-12.lpp.
T.p. izd.: Горизонт. - N 6 (1977), с.11-12.
52. Baltisch-slawische Elemente in der Anlage der Stallbauten Ostlettlands (Latgale) /
Linda Dumpe. - Atsauces parindēs. - Kopsav. krievu val.: 59.-60.lpp. // Ethnologia
Slavica. - ISSN 0083-4106. - T.8/9 (1977), 45.-60.S.
53. Этнокультурные факторы и ареалы животноводческих построек в Латвии /
Линда Думпе. - (Этнография) // Проблемы этнической истории балтов : тез. докл /
АН ЛатвССР Ин-т истории. - Рига : Зинатне, 1977. - C.93-97.
1978
54. Ganīšanas veidi Latvijā 19.gs. - 20.gs. sākumā / Linda Dumpe. - (Etnogrāfija) // ASM
/ LPSR ZA Vēstures inst. - Rīga : Zinātne, 1978. - 124.-128.lpp.
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1979
55. Kūts pamattipu attīstība Latvijā līdz 18. gs. beigām / Linda Dumpe. - (I Lauku
apmetnes un celtniecība feodālisma un kapitālisma periodos). - Parindes: 54.-55.lpp. Kopsav. krievu val.: Развитие основных типов животноводческих построек в Латвии
до конца XVIII в., 56.lpp. - Kopsav. vācu val.: Die Entwicklung der ViehstallHaupttypen in Lettland bis zum Ende des XVIII. Jh., 57.lpp. // Latvijas lauku apmetņu un
to celtniecības vēstures problēmas 17.-20. gs. - (AE). – 13.laid. (1979), 45.-57.lpp. : il.
56. Latviešu zemnieku piensaimniecība 19.gs. un 20.gs. sākumā / Linda Dumpe. (Etnogrāfija) // ASM / LPSR ZA Vēstures inst. - Rīga : Zinātne, 1979. - 126.-129.lpp.
1981
57. Baltu tautu etniskās vēstures etnogrāfiskie un lingvistiskie aspekti / [recenzija par
grāmatu: Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории
балтских народов / АН ЛатвССР. Ин-т истории. Рига, 1980] Linda Dumpe, Dzintra
Paegle // LZAV. - Nr.5 (1981), 150.-155.lpp.
58. Этнокультурные связи латышей и соседних народов по данным молочного
животноводства / Линда Думпе. - (История, этнография, фольклористика) //
Этнокультурные традиции и современность : тез. докл. - Вильнюс : АН ЛитССР
Ин-т истории, 1981. - C.132-135.
1982
59. Einrichtungen und Gebäude zur Heuaufbewahrung in Lettland (19. und Beginn des
20. Jh.) / Linda Dumpe. - Atsauces parindēs // Acta Ethnographica Academiae
Scientiarum Hungaricae. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1982. - T.31,
S.130.-152.
1983
60. Jānis Grietēns (1853-1906) / Linda Dumpe. - (Kalēti) // Latvijas revolucionāro
cīnītāju piemiņas grāmata / red. kol.: Linda Dumpe (atb. red.), Jānis Druviņš, Līga Dūma
... [u.c.] ; PSKP CK Marksisma-ļeņinisma inst. Latvijas KP CK Partijas vēstures inst.,
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstures inst., Latvijas PSR Centrālais valsts vēstures
arhīvs. - 2. pārstr. un papild. izd. - Rīga : Avots, 1983. - 1. sēj.: 1905.-1907. gada
revolūcija, 3.d., 97.lpp.
61. Miķelis Namiķis (1857-1906) / Linda Dumpe. - (Grobiņa) // Latvijas revolucionāro
cīnītāju piemiņas grāmata / red. kol.: Linda Dumpe (atb. red.), Jānis Druviņš, Līga Dūma
... [u.c.] ; PSKP CK Marksisma-ļeņinisma inst. Latvijas KP CK Partijas vēstures inst.,
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstures inst., Latvijas PSR Centrālais valsts vēstures
arhīvs. - 2. pārstr. un papild. izd. - Rīga : Avots, 1983. - 1. sēj.: 1905.-1907. gada
revolūcija, 3.d., 130.lpp.
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62. Oto Knuts (1853-1906) / Linda Dumpe. - (Durbe) // Latvijas revolucionāro cīnītāju
piemiņas grāmata / red. kol.: Linda Dumpe (atb. red.), Jānis Druviņš, Līga Dūma ... [u.c.]
; PSKP CK Marksisma-ļeņinisma inst. Latvijas KP CK Partijas vēstures inst., Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas vēstures inst., Latvijas PSR Centrālais valsts vēstures arhīvs. - 2.
pārstr. un papild. izd. - Rīga : Avots, 1983. - 1. sēj.: 1905.-1907. gada revolūcija, 3.d.,
129.lpp.
63. Проблемы этногенеза и этнической истории балтов в исследованиях последних
лет / Линда Думпе // Балто - славянские исследования 1982 года. - Москва : Наука,
1983. - C.273-285.
1984
64. Pētījums par tradicionālo lopkopību Latvijā / Linda Dumpe // ASM / LPSR ZA
Vēstures inst. - Rīga : Zinātne, 1984. - 40.-47.lpp.
1985
65. Основные итоги обобщающего картографирования экстенсивного молочного
животноводства в Латвии / Линда Думпе // Ареальные исследования в языкознании
и этнографии : тезисы пятой конференции на тему "Проблемы атласной
картографии", Уфа, 28-30 января 1985. - Уфа : Академия наук СССР, 1985. - C.6566.
66. Сенокос и уборка клевера : (карты 21-27) / Линда Думпе. - (Уборка зерновых,
сена и клевера) // Историко-этнографический атлас Прибалтики : Земледелие. Вильнюс : Мокслас, 1985. - C.77-87 : ил., карт.
Карты раздела составлены Л. Думпе:
21. карта "Орудия сенокоса. Косы (конец XIX в. - начало ХХ в.)"
22. карта "Формы рукояток косовища (конец XIX в. - начало ХХ в.)"
23. карта "Приспособления для отбивки и точки кос (конец XIX в. - начало
XX в.)"
24. карта "Бруски для правки кос (конец XIX в. - начало XX в.)"
25. карта "Грабли деревянные (конец XIX в. - начало XX в.)"
26. карта "Сушка клевера на поле конец XIX в. - начало XX в.)".
67. Творог и сыр в балтийском ареале / Линда Думпе. - (Этнография) // Проблемы
этнической истории балтов : тез. докл / АН ЛатвССР Ин-т истории. - Рига :
Зинатне, 1985. - C.130-132.
68. Уборка озимых и яровых : (карты 12-20) / Линда Думпе. - (Уборка зерновых,
сена и клевера) // Историко-этнографический атлас Прибалтики : Земледелие. Вильнюс : Мокслас, 1985. - C.68-77 : ил., карт.
Карты раздела составлены Л. Думпе:
12. карта "Орудия уборки озимых (середина XIX в.)"
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13. карта "Орудия уборки озимых (конец XIX в. - начало ХХ в.)"
14. карта "Укладка снопов ржи (конец XIX в. - начало XX в.)"
15. карта "Орудия уборки яровых (середина XIX в.)"
16. карта "Орудия уборки яровых (конец XIX в. - начало XX в.)"
17. карта "Сушка яровых на поле (середина XIX в.)"
18. карта "Сушка яровых на поле (конец XIX в. - начало XX в.)"
19. карта "Опорные конструкции - подставки для сушки яровых (конец XIX
в. - начало XX в.)"
20. карта "Оснащенность крестянских хозяйств жатвинными машинами
(начало ХХ в.)".
69. Этнокультурные связи латышей и соседних народов по данным экстенсивного
молочного животноводства / Линда Думпе. - Библиогр.: C.258 - Kopsav. vācu val.:
Ethnische und kulturelle Beziehungen der Letten mit ihren Nachbarvölkern im Licht der
extensiven Milchviehzucht, C.[258] // Проблемы этногенеза и этнической истории
балтов / АН ЛитССР Ин-т истории. - Вильнюс : Мокслас, 1985. - C.248-258 : ил,
карт.
1987
70. Этническая традиция в молочной пище сельского населения Латвийской ССР /
Линда Думпе // Этнокультурные традиции и современный социалистический образ
жизни : тез. докл. - Вильнюс : [Институт истории], 1987. - C.30-32.
1989
71. Par Jāņu sieru : [par tradīcijām, gatavošanos un to atspoguļojumu folklorā : sakarā ar
Jāņu dienu Latvijā] / Linda Dumpe // Zinātne un Tehnika. - Nr.6 (1989), 10.-11.lpp. : il.
72. Baltisch - slawisch - deutsche Kulturströmungen : dargestellt am Beispiel der
Milchwirtschaft im Ostbalticum / Linda Dumpe // Jahrbuch für Volkskunde und
Kulturgeschichte. - Berlin : Akademie-Verlag, 1989. - S.82-83.
73. Этническая традиция в молочной пище сельского населения Латвийской ССР /
Линда Думпе. - (Этнокультурные традиции в материальной культуре). - Библиогр.:
C.105-116 // Этнокультурные традиции и современность. - Вильнюс : АН ЛитССР
Ин-т истории, 1989. - C.109-116.
1990
74. Volkstümliche Nahrung als Quelle für die Forschung der Kontakte der ostseefinischen
und baltischen Völker / Linda Dumpe // Congressus septimus internationalis fenno ugristarum - Debrecen 27. VIII.-2. IX. 1990 / by László Keresztes. - Budapest : Magyar
Tudomanyos Akademia, 1990. - P.366-371.
75. Национальные культурные общества Латвии : история и современное развитие /
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Линда Думпе // Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических
исследований 1988-1989 гг. : тез. докл / Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
АН СССР. - Алма-Ата : [б.и.], 1990. - C.32-33.
1991
76. “Katram ir sava sākuma vieta ... “ / Linda Dumpe // Suitu pūrs / [sast. Ervins Vēveris]
; Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. - Rīga : Avots, 1991. - 7.-[9].lpp.
1992
77. “Šī grāmata ir ... “ : [apskats par grāmatu : Niitemaan, Vilho. Baltian historia /Kalervo
Hovin // Helsinki, 1991] / Linda Dumpe. - (Jaunākās literatūras apskats) // LVIŽ. - ISSN
1025-8906. - Nr.4 (1992), 186.lpp.
1993
78. 9. starptautiskais etnoloģiskais uztura pētniecības kongress : [Īrija, 1992] / Linda
Dumpe // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.1 (1993), 194.-197.lpp.
79. Ko liksim galdā svētku vakarā / Linda Dumpe // Latvijas Vēstnesis. - (Piel.
"Pavadonis"; Nr.8). - Nr.103 (1993, 6.nov.), 4.lpp.
80. Siers / Linda Dumpe // Latvijas Vēstnesis. - Nr.39 (1993, 17.jūn.), 11.lpp. : il.
81. Zur Frage der Verbreitung von mitteleuropäischem Labkäse in Lettland / Linda
Dumpe. - Bibliogr.: 128.-129.lpp. // Colloquium Balticum ethnographicum : Wege und
Teilnehmer ethnisch-kultureller Kontakte in der Ostseeregion / Lettische Akademie der
Wissenschafte, Inst. für Geschichte Lettlands. - Rīga : Zinātne, 1993. - ISBN 5-79661008-2. - S.122-[129].
1994
82. 10. starptautiskā etnoloģiskā uztura pētniecības konference / Linda Dumpe. (Zinātnes dzīve) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.4 (1994), 186.-187.lpp.
83. Par Kurzemes lībiešu tradicionālo uzturu / Linda Dumpe. - (Etnogrāfija un folklora). Bibliogr. rakstu beigās. // Lībieši : rakstu krājums / [sast. Kersti Boiko]. - Rīga : Zinātne,
1994. - ISBN 5-7966-0807-X. - 180.-[192].lpp.
84. Ziemassvētku galds : [par ēdieniem, ko liek galdā Ziemassvētku vakarā] / Linda
Dumpe. - (Praktiskā) // Kalendārs sievietēm '95 / sast. Astrīda Galandere. - Rīga : Avots,
1994. - ISBN 5-401-00950-X. - (1995), 290.-296.lpp.
85. Curds and pressed cottage cheese in Latvia / Linda Dumpe. - (Traditional milk
products and preparations). - References: P.112-113. // Milk and milk products : from
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medieval to modern times : proceedings of the Ninth International Conference on
Ethnological Food Research, Ireland, 1992 / ed. Patricia Lysaght. - Edinburgh :
Canongate Press, 1994. - ISBN 1-898410-12-7. - P.107-113.
86. The traditional milk industry of Latvia / Linda Dumpe // Milk and milk products :
from medieval to modern times : proceedings of the Ninth International Conference on
Ethnological Food Research, Ireland, 1992 / ed. Patricia Lysaght. - Edinburgh :
Canongate Press, 1994. - ISBN 1-898410-12-7. - P.2.
87. Aus der Geschichte der Verbreitung von Kartoffeln in Lettland / Linda Dumpe // 10.
Internationale Konferenz für ethnologische Nahrungsforschung : Kulturprägung durch
Nahrung : die Kartoffel : Abstract Band. - München : Technische Universität MünchenWeihenstephan, 1994. - S.12-13.
88. Entwicklung der lettischen Ethnographie wissenschaften zur Zeit der nationalen
Bewegung des Volkserwachens in der 2. Hälfte des 19. Jh. / Linda Dumpe // Etnine
kultura ir tautinis atgimimas. - Vilnius : [b.i.], 1994. - S.42-53. Kopsav. lietuviešu, angļu
val.
1995
89. Austrumvācijas etnogrāfijas gadagrāmata : [apskats par grāmatu: Jahrbuch für
ostdeutsche Volkskunde. Marburg : N.G. Elwert Verlag, 1993. Bd.36] / Linda Dumpe. (Jaunākās literatūras apskats) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.3 (1995), 158.-159.lpp.
90. Ganu gaitās / Linda Dumpe. - (Pūrlāde) // Skola un Ģimene. - Nr.8 (1995), 44.[45].lpp.
91. Lai neiznīkst mūsu kultūras saknes / Linda Dumpe. - (Pūrlāde) // Skola un Ģimene. Nr.1 (1995), 48.-[49].lpp.
92. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ungāriju : [par Ungārijas Etnogrāfijas institūta
darbību] / Linda Dumpe. - (Zinātnes dzīve) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.4 (1995),
198.-199.lpp.
1996
93. “Igaunijas etnologi 1995. gada ... “ : [apskats par grāmatu: Eesti rahvakultuuri
leksikon / Koostanud ja toimetanud Ants Viires. Tallinn : Eesti entsüklopeediakirjastus,
1995. – 400 lk.] / Linda Dumpe. - (Jaunākās literatūras apskats) // LVIŽ. - ISSN 10258906. - Nr.1 (1996), 170.-171.lpp.
94. Konference par uztura tradīcijām / Linda Dumpe // LVIŽ. - Nr.2 (1996), 182.-186.lpp.
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1997
95. Skābpiena ēdieni un dzērieni Latvijā : tradīcijas un aizguvumi / Linda Dumpe. (Raksti). - Atsauces un piezīmes: 45.-49. lpp. - Kopsav. vācu val.: 49.-50. lpp. // LVIŽ. ISSN 1025-8906. - Nr.3 (1997), [30.]-50.lpp. : kartes.
96. Aus der Geschichte der Verbreitung von Kartoffeln in Lettland : Aufnahme in die
Volksnahrung / Linda Dumpe // Kulturprägung durch Nahrung : die Kartoffel / Sigrid
Weggemann. - München : Ed. Infotainment Verlag, 1997. - S.26-29.

1998
97. Uztura tradīciju pētnieku kārtējā konference : [Zviedrija, 8.-15.jūn.] / Linda Dumpe. (Zinātnes dzīve) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.3 (1998), 148.-151.lpp..
98. Hunger und Notnahrung in Lettland / Linda Dumpe // Hunger und Elend in Ländern
des Mare Balticum : zum Pauperismus im Ostseeraum zwischen 1600 und 1900 / ed. Kai
Detlev Sievers. - Neumünster : Wachholtz, 1998. - S.51-63.
99. Sour milk drinks in Latvia : tradition and borrowings / Linda Dumpe. - References:
P.309-310 // Food and the traveller : migration, immigration, tourism and ethnic food :
proceedings of the 11th Conference of the Internationl Commission for Ethnological
Food Research, Cyprus, June 8-14, 1996 / ed. Patricia Lysaght. - Cyprus : Intercollege
Press, 1998. - ISBN 9963-7982-8-4. - P.[303]-310 : il.
100. Aus der baltischen Kochgeschichte : die ersten lettischen Kochbücher / Linda
Dumpe. - (Jälje jätmine). - Bibliogr. rakstu beigās // Kultuuri moista püüdes = Trying to
understand culture / ed. Terje Anepaio, Aivar Jürgenson ; Ajaloo Instituut. - Tallinn :
Ajaloo Instituut, 1998. - ISBN 9985-50-237-X. - [233].-245.lk
1999
101. Nepētīta Latvijas kultūrvēstures lappuse : pirmās pavārgrāmatas latviešu valodā /
Linda Dumpe. - (Zinātniskie raksti). - Bibliogr.: 46 nos. - Kopsav. vācu val. // LVIŽ. ISSN 1025-8906. - Nr. 4 (1999), [48.]-65.lpp.
102. Par zemnieku uzturu Latvijā bada gados / Linda Dumpe // Etnogrāfs profesors Dr.
habil. hist. Saulvedis Cimermanis : bibliogrāfija, darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā /
sast. Andris Caune ; red. Biruta Alksne. - (Latvijas vēsturnieki). - Rīga : Latvijas vēstures
inst., 1999. - 118.-129.lpp.
2000
103. Etnogrāfiskie materiāli par alu Kurzemē / Linda Dumpe. - (Etnogrāfija). - Atsauces
un piezīmes: 175.-176.lpp. - Kopsav. vācu val.: Ethnographische Materialien über das
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Bier in Kurland, 176.lpp. // Pētījumi par Kurzemi un Zemgali. - (AE). - ISSN 0320-9415.
– 20.laid. (2000), 163.-[176.] lpp. : il.
104. Konference "Uzturs un svētki Slovēnijā" : [Slovēnija, 5.-11.jūn.] / Linda Dumpe. (Zinātnes dzīve) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.4 (2000), [145.]-147.lpp.
105. Waldbienennutzung in Lettland / Linda Dumpe. - (The Monarchy of Bees : Bee- and
Honey Production). - References: P.271-272. - Summ. in English: P.271 // Food from
nature : attitudes, strategies and culinary practices : proceedings of the 12th Conference
of the International Commission for Ethnological Food Research, Umea and Frostviken,
Sweden, 8-14 June, 1998 / ed. Patricia Lysaght. - (Acta Academiae Regiae Gustavi
Adolphi ; N 71). - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk
Culture, 2000. - ISBN 91-85352-37-3. - P.259-272.
2001
106. “2000.gada 8.maijā ... “ : [rakstu krājuma apskats, kas veltīts Konradam Kēstlinam
60. dz. d.: Volkskultur und Moderne. Europäische Ethnologie zur Jahrtausendwende.
Vīne : 2000, 446 S.] / Linda Dumpe. - (Jaunākās literatūras apskats) // LVIŽ. - ISSN
1025-8906. - Nr.1 (2001), 193.-196.lpp.
107. Pirmreizēja apcere par latviešu alus gudrību un alus prieku / Linda Dumpe //
Tehnikas Apskats. - Nr.137/138 (2001), 77.-79.lpp.
2002
108. Eiropas uztura vēsturei veltīts simpozijs Belģijā / Linda Dumpe. - (Zinātnes dzīve) //
LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.1 (2002), 144.-146.lpp.
109. On the early history of festive beverages in Latvia : beer / Linda Dumpe. - Bibliogr.
in footnotes // Food and Celebration : from Fasting to Feasting : Proceedings of the 13th
Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana,
Preddvor, and Piran, Slovenia, June 5-11, 2000 / ed. Patricia Lysaght. - Ljubljana:
Založba ZRC, 2002. - ISBN 961-6358-54-5. - P.125-134 : il.
2003
110. Starptautiskā konference "Uztura kultūra un industrializācijas process" : garšas
izmaiņa : [Šveice, 2002, 30.sept.-5.okt.] / Linda Dumpe. - (Zinātnes dzīve) // LVIŽ. ISSN 1025-8906. - Nr.1 (2003), 162.-164.lpp.
2004
111. 15. starptautiskā uztura etnoloģiskās pētīšanas konference : [par konferenci
"Vidusjūras uzturs un tā ietekme citos reģionos", Horvātija, 26. sept.-4. okt.] / Linda
Dumpe. - (Zinātnes dzīve) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.4 (2004), 176.-179.lpp.
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112. “Tallinas pilsētas valde ... “ / [apskats par grāmatu: Suurmaa, Lauri. Tallinna saksa
kaupmeeste varaloendites inventeeritud laua- ja kööginõud kultuuriajaloo allikana
18.sajandil. Tallinn : Estopol, 2004, 157 lk.] / Linda Dumpe. - (Jaunākās literatūras
apskats) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.2 (2004), 196.-198.lpp.
113. The spread of sweet foods in Latvia : an example of changing taste habits in the
industrial age / Linda Dumpe. - (Kultuur) // Changing tastes : food culture and the
processes of industrialization : proceedings of the 14th Conference of the International
Commission for Ethnological Food Research, Basel and Vevey, Switzerland, 30
September – 6 October 2002 / ed. Patricia Lysaght, Christine Burckhardt-Seebass. - Basel
: Schweizerische Gesellschaft fur Volkskunde in association with The Department of Irish
Folklore, 2004. - P.59-68.
2005
114. “Igaunijā pagājušajā gadsimtā ... “ : [apskats par Raimo Pullat sast. krājumu: Die
Nachlassverzeichnisse der Einwohner der Stadt Pernau 1702-1800 = Pärnu elanike
varandusinventarid 1702-1800. Tallinn : Estopol, 2005, 463 S.] / Linda Dumpe. (Jaunākās literatūras apskats) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.4 (2005), 184.-186.lpp.
115.”Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas ... “ : [apskats par grāmatu: Čekstere, Indra. Mūsu
maize : maizes cepšanas tradīcijas Latvijā = Our Daily Bread : the traditions of Latvian
baking. Rīga : a/s "Hanzas maiznīca", 2004, 130 lpp.] Linda Dumpe. - (Jaunākās
literatūras apskats) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.2 (2005), 211.-213.lpp.
116. No degvīna vēstures Latvijā / Linda Dumpe. - (Zinātniskie raksti). - Bibliogr.: 88.90.lpp. - Kopsav. vācu val.: Aus der Geschichte des Branntweins in Lettland, 91.lpp. //
LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.1 (2005), [70].-91.lpp.
2006
117. Etnologu - uztura pētnieku 16. starptautiskā zinātniskā konference : [Austrijā un
Itālijā] / Linda Dumpe. - (Zinātnes dzīve) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.4 (2006),
[180.]-183.lpp.
118. The beginnings of pomiculture in Latvia : time, pathways, and adaptation / Linda
Dumpe. - (Mediterranean foodstuffs). - Kopsav. latviešu val. // Mediterranean food :
concepts and trends : proceedings of the 15th International Ethnological Food Research
Conference, Dubrovnik, 27 September – 3 October, 2004 / ed. Patricia Lysaght, Nives
Rittig-Beljak. - Zagreb : Biblioteka Nova Etnografija, 2006. - ISBN 953-6020-34-3. P.273-284.
2007
119. “2007. gada sākumā ... “ : [par rakstu krājumu: Vana Tallinn, XVIII (XXII). Tallinn :
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Estopol, 2007] / Linda Dumpe. - (Jaunākās literatūras apskats) // LVIŽ. - ISSN 10258906. - Nr.2 (2007), 206.-207.lpp.
120. Igauņi Latvijas Republikā 1918.-1940. gadā / Linda Dumpe. - (Igauņi Latvijā). Bibliogr.: 82.lpp. // Mazākumtautības Latvijā : vēsture un tagadne / sast. Leo Dribins ;
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas inst., Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. - Rīga : Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas inst., 2007. - ISBN 978-9984-624-56-3. - 77.-82.lpp.
121. “Jau sen lolotā ... “ : [par novadpētnieka Johana Kristofa Broces (1742-1823) darba
"Monumente" Igaunijai veltīto sējumu Estonica / red. Raimo Pullat // Tallinn : Estopol,
2006] / Linda Dumpe, Muntis Auns. - (Recenzijas) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.1
(2007), [192.]-195.lpp.
122. “Tallinas iedzīvotāju īpašumu ... “ : [apskats par Raimo Pullat sast. krājumu: Die
Nachlassverzeichnisse der Literaten in Tallinn 1710-1805. Tallinn : Estopol, 2007, 270
lk.] / Linda Dumpe. - (Jaunākās literatūras apskats). - Bibliogr. norādes parindēs: 189.lpp.
// LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.4 (2007), 189.-190.lpp.
123. Uztura vēsture Latvijā : Rietumeiropas kulinārijas ietekmes ceļi / Linda Dumpe. Bibliogr.: 71.-72.lpp. - Kopsav. angļu val.: Food history in Latvia: influence of Western
Europe // Latviešu tradicionālā virtuve / sast. Sanita Stinkule - (Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja raksti ; 13. sēj.). - ISSN 1407-4540. - Nr.13 (2007), 61.-73.lpp.
124. “Uzturs, mājoklis un apģērbs ir ... “ / Linda Dumpe // Siguldas vēders : Siguldas
novada kulinārais mantojums / sagat. Sandra Ķirule. - Sigulda : Siguldas novada dome,
[2007]. - 5.-9.lpp. : il.
2008
125. The use of wild plants in folk healing in Latvia / Linda Dumpe. - Bibliogr. in
footnotes // Sanitas Per Aquas : Spas, Lifestyle and Foodways : Proceedings of the 16th
Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Innsbruck,
Austria, and Merano, Italy, 25 September – 1 October 2006 / ed. Patricia Lysaght. (Tourism & Museum ; Bd.2, Vol.2.). - Innsbruck : StudienVerlag, 2008. - ISBN 978-37065-4659-1. - P.357-370 : il.
126. Riia eestlased Läti Vabariigis (1918-1940) / Linda Dumpe. - (Läti Vabariigi aeg
1918-1940). - References: P.229 // Sinu, minu ja meie Riia / koostajad: Livia Viitol ja
Karl Kello. - Tartu : Vanemuise Selts, 2008. - ISBN 978-9985-847-24-4. - P.208.-229 : il.,
portr.

2009
127. “2009.gada sākumā ... “ : [apskats par Raimo Pullat sast. krājumu: Die
30

Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert. Tallinn : Estopol, 2009, 160
lk.] / Linda Dumpe. - (Jaunākās literatūras apskats). - Bibliogr.: 191.lpp. // LVIŽ. - ISSN
1025-8906. - Nr.4 (2009), 191.-192.lpp.
128. “Dienišķais uzturs ir ... “ / Linda Dumpe // Latviešu tautas ēdieni. - (Latvijas
vēstures institūta etnogrāfisko ekspedīciju materiāli). - Rīga : Zinātne, 2009. - ISBN 9789984-808-59-8. - 7.-19. lpp.
129. “Gadu mijā Tallinā ... “ : [apskats par grāmatu: Vana Tallinn XXIII. Tallin : Estopol,
2012] / Linda Dumpe. - (Jaunākās literatūras apskats) // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.1
(2009), [197.]-199.lpp. : il.
2010
130. “Gadu simtiem cauri un tūkstošiem ... “ : [fragments no grāmatas: Latviešu tautas
ēdieni. Rīga : Zinātne, 2009] / materiāla sagat. Andris Dzenis. - (Horeca's vēsture) //
HoReCa. - ISSN 1691-1571. - Nr.1 (2010, janv./febr.), 24.-25.lpp. : il. Saturs: "Dienišķais
uzturs ir ..." / Linda Dumpe. Maize / Jānis Slaidiņš. Sviesta kulšana / Suzanna
Lavrinoviča.
131. Changes in foodways in Latvia during the eighteenth and nineteenth centuries :
interaction between different periods and cultures : [socio-economic change and
foodways] / Linda Dumpe. - Bibliogr. in footnotes. // Food and Meals at Cultural
Crossroads : [proceedings of the 17th Conference of the International Commission for
Ethnological Food Research, Oslo, Norway, September 15 -19, 2008] / ed. Patricia
Lysaght, Ann Helene Bolstad Skjelbred. - Oslo : Novus Press, 2010. - ISBN 978-827099-571-4. - P.[201]-207 : il.
2011
132. Par degvīna jūru Baltijas jūrā : [apskats par grāmatas atvēršanas svētkiem Latvijas
Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā: Pullats, Raimo. Degvīna jūra. Spirta kontrabanda
Baltijas jūrā starp diviem pasaules kariem / Pullats, Raimo, Pullats, Risto / Tallina :
Estopol, 2010. 446 lpp.] / Linda Dumpe. - (Horeca's kontrabanda) // HoReCa. - ISSN
1691-1571. - Nr.2 (2011, marts/apr.), 36.lpp. : portr.
133. Kuramaa liivlaste toidulaud / Linda Dumpe. - (Kultuur) // Liivlased : [Ajalugu, keel
ja kultuur] = The Livonians: history, language and culture. - Tallinn : Eesti Keele
Sihtasutus, 2011. - ISBN 978-9985-79-456-2. - 295.-319.lk. : il.
2012
134. “Kopš 1991.gada Tallinā ... “ : [apskats par rakstu krājuma 22. sēj.: Vana Tallinn
XXIII. Tallinn : Estopol, 2012] / Linda Dumpe. - (Recenzijas). - Koment. parindē:
178.lpp. // LVIŽ. - ISSN 1025-8906 - Nr.2 (2012), 177.-179.lpp.
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135. Recenzijas : [rec. par grāmatu: Vana Tallinn, XXII (XXVI) / red. Raimo Pullat //
Tallinn, 2011. 296 lk.] / Linda Dumpe // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.2 (2012), 177.179.lpp.
2013
136. Kurzemes lībiešu uzturs / Linda Dumpe. - (Vēsture) // Lībieši : vēsture, valoda un
kultūra : rakstu krājums / sast. un red. Renāte Blumberga, Tapio Mekeleinens, Karls
Pajusalu. - Rīga : Līvõ Kultūr sidām, 2013. - ISBN 978-9984-497-30-3. - 385.-415.lpp. :
il.
137. Latviešu tradicionālais uzturs / Linda Dumpe. - Atsauces parindēs // Latvieši un
Latvija : akadēmiskie raksti / red. Jānis Stradiņš ; atb. red. Ilga Jansone, Andrejs Vasks. Rīga : Latviešu Zinātņu akadēmija, 2013. - ISBN 978-9934-811-49-4. - 1. sēj.: Latvieši,
302.-336.lpp. : il.
138. “Vērtējot kaimiņvalsts Igaunijas ... “ : [apskats par Igaunijas vēsturnieku sēriju:
Vana Tallinn XXIII. Tallinn : Estopol, 2012] / Linda Dumpe. - (Recenzijas) // LVIŽ. ISSN 1025-8906. - Nr.2 (2013), [174.]-178.lpp.
2015
139. “Pilsētu vēstures pētniekiem ... “ : [apskats par Igaunijas vēsturnieku sēriju: Vana
Tallinn. Tallinn : Estopol, 2013-2014] / Linda Dumpe. - (Recenzijas) // LVIŽ. - ISSN
1025-8906. - Nr.1 (2015), [189.]-195.lpp.
Sastādītie darbi
1966
140. Tautas izglītība Latvijā agrāk un tagad : dokumentu un materiālu krājums / [sast.
Linda Dumpe ; atb. red. Roberts Miķelsons] ; LPSR Centrālais valsts vēstures arhīvs. Rīgā : Liesma, 1966. - 250, [2] lpp.
2003
141. Latvijas sierniecības vēsture / sast. Linda Dumpe // Lauku Avīze. - (Specizd. (85)
"Siera Avīze"). - (2003), 6.-10.lpp.
2009
142. Latviešu tautas ēdieni : Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko ekspedīciju materiāli
/ sast. Linda Dumpe ; LU Latvijas vēstures inst.. - Rīga : Zinātne, 2009. - 287 lpp. : il. Bibliogr.: [189]. lpp. – Kopsav. angļu val. Ietver skaidrojošo vārdnīcu (278.-282. lpp.).
Par grāmatas atvēršanas svētkiem: Kipere, Zaiga. Latviešu tautas ēdieni / Zaiga
Kipere ; tekstā stāsta Linda Dumpe // Zinātnes Vēstnesis. - ISSN 1407-1479. - Nr.17
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(2009, 9.nov.), 4.lpp.
Apskats par grāmatu: Spalvēna, Astra. Ēdiens dzīvā atmiņā / Astra Spalvēna //
Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.48 (2009, 11./18.dec.), 9. lpp. : portr.
Vanaga, Lilita. "Ar Valsts pētījumu..." / Lilita Vanaga. - (Jaunākās literatūras
apskats). - Bibliogr.: [189]. lpp. // LVIŽ. - ISSN 1025-8906. - Nr.4 (2009), [189].-191.lpp.
Latest publications : [par grām. "Letonikas pētījumi 2005-2009", Valda Blūzmas,
Tālava Jundža, Jāņa Riekstiņa, Gene Sharp, Heinriha Stroda grām. "Regaining
independence: non-violent resistance in Latvia, 1945-1991", Lindas Dumpes grām.
"Latviešu tautas ēdieni. Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko ekspedīciju materiāli"] //
Humanities and Social Sciences. Latvia. - ISSN 1022-4483. - Vol.17, Nr.3 (2009,
autumn), 451.-454.lpp.
143. Nagle, Gunita. Atkalredzēšanās ar zirņiem : [par pelēko zirņu ēdieniem] / Gunita
Nagle ; pēc Lindas Dumpes informāc. - (Mūsu virtuve) // Mūsmājas. - ISSN 1407-0995. Nr.12 (2009, dec.), 68.-[69].lpp.
Rediģētie darbi
1965
144. Dabas un vēstures kalendārs ... gadam / LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības
biedrība. - Rīga : Zinātne, 1965 - - sēj. : il.
... 1966. gadam /LPSR Vēstures un kultūras pieminekļu un dabas aizsardzības
biedrība ; red. kol.: Andris Caune, Linda Dumpe, Viktors Grāvītis (atb. red.) [u.c.]
…1966. gadam. - 1965. - (1966), 200 lpp. : il., portr., kartes
... 1967. gadam. - 1966. - (1967), 200 lpp. : il., portr., kartes
... 1969. gadam. - 1968. - (1969), 234 lpp. : il. –
… 1970. gadam. - 1969. - (1970), 263 lpp. : il.
... 1971. gadam /LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. - 1970. (1971), 296 lpp. : il.
... 1972. gadam. - 1971.- (1972), 291 lpp. : il.
... 1973. gadam. - 1972. - (1973), 327 lpp. : il.
... 1974. gadam. - 1973. - (1974), 263 lpp. : il.
... 1975. gadam. - 1974. - (1975), 269 lpp. : il.
1979
145. Latvijas lauku apmetņu un to celtniecības vēstures problēmas 17.-20. gs. /
[redakcijas kolēģija: Saulvedis Cimermanis (atb. red.), Linda Dumpe, Jānis Porietis]. Rīga : Zinātne, 1979. - 156 lpp., [8] lpp. krās. iel. : il. - (AE ; 13. laid.). - Bibliogr. rakstu
beigās. - Kopsav. vācu un krievu val.
1983
146. Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata / red. kol.: Linda Dumpe (atb.
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red.), Līga Dūma ... [u.c.] ; PSKP CK Marksisma-ļeņinisma inst.. Latvijas KP CK Partijas
vēstures inst., Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstures inst., Latvijas PSR Centrālais
valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Avots, 1983-1987. - 2 sēj. : il., portr. - Ietver bibliogrāfiju
un rādītājus.
1. sēj.: 1905.-1907. gada revolūcija, 3.d.
2. sēj.: 1917. gada Februāra revolūcija, 1907.-1917
Apskats par grāmatu: Treijs, Rihards. Revolūcijas varoņiem veltīts izdevums /
Rihards Treijs // Padomju Latvijas Komunists. - Nr.6 (1984), 91.-94.lpp.
Трей, Рихард. Героям революции посвящается / Рихард Трей // Коммунист
Советской Латвии. - N 6 (1984), с.97-100.
1990
147. Slava, Mirdza. Latviešu rakstainie cimdi / Mirdza Slava ; [atb. red. Linda Dumpe].
- Rīga : Zinātne, 1990. - 174, [2] lpp. : il. - Bibliogr.: 19.-20. lpp. - Kopsav. krievu, angļu,
vācu val.
1992
148. Slava, Mirdza. Latviešu rakstainie cimdi / Mirdza Slava ; LZA. Latvijas Vēstures
inst., R/a "Daiļrade" ; [atb. red. Linda Dumpe]. - Rīga : Zinātne, 1992. - 174, [2] lpp. : il.
- Bibliogr.: 19.-20. lpp. - Kopsav. krievu, angļu, vācu val.

Dr. habil. hist. Lindas Dumpes intervijas, sarunas u.c.
1985
149. Prologs - vētras sēja : [sakarā ar 1905.g. rev. 80. gadadienu : saruna ar "Latvijas
revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmatas" un rakstu krājuma "Latvijas strādnieki un
zemnieki 1905.-1907.gada revolūcijā" red., aut. un sast.] / Vincents Karaļuns, Elza Ūpis,
Linda Dumpe, Aina Hofrāte, Anatolijs Bīrons, Andris Puļķis, Jānis Bērziņš, Lida
Balevica ; Pierakst. Laimonis Zakss // Zvaigzne. - Nr.1 (1985), 5.-7.lpp.
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