
Priekšvārds 
 
Vallija Dambe bija viena no ievērojamākām 20. gadsimta vietvārdu un personvārdu pētniecēm, kas savā 

zinātniskajā darbībā sekoja sava skolotāja Jāņa Endzelīna tradīcijām. Sagaidot Vallijas Dambes simtgadi, kolēģi velta 
viņai šo “Darbu izlasi”. 

Šo veltījumu ievada biogrāfisks apraksts par viņas dzīvi un darbības virzieniem, kā arī publicēto darbu 
bibliogrāfija. Papildinājumu bibliogrāfijai veido attēlu ielikums, kurā iekļautas gan fotogrāfijas no Vallijas Dambes un 
kolēģu arhīviem, gan arī dzīves būtiskus notikumus apliecinošu dokumentu kopijas. Bibliogrāfijas sadaļā iekļauti arī 
nozīmīgākie izdevumi, kuros sniegta informācija par Valliju Dambi. 

Izlasē apkopots Vallijas Dambes zinātniskais mantojums – publicētie raksti par toponīmikas, antroponīmikas, 
dialektoloģijas (intonāciju) jautājumiem, kā arī raksti par atsevišķām personībām – savu zinātnisko skolotāju Jāni 
Endzelīnu, kolēģi Dainu Zemzari, ārštata materiālu vācēju Augustu Laudānu – un par valodas kultūras jautājumiem. 
Toponīmikas sadaļā iekļauti gan viņas aptverošie pētījumi par Blīdenes vietvārdiem un Latvijas dienvidrietumu daļas 
vietvārdiem, gan arī viņas krievu valodā publicētais referāts (filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai) par Latvijas 
toponīmikas pētījumiem. Vairāki no “Darbu izlasē” iekļautajiem rakstiem veltīti konkrētu vietvārdu cilmes izpētei, 
piemēram, Baltijas (jūras), Vidzemes un Rīgas vārda cilmes skaidrojumiem, Rīgas ielu nosaukumu aprakstam, kā arī 
atsevišķu vietvārdu kategoriju aprakstam, piemēram, purvu vārdiem, ūdeņu nosaukumiem. Daļā izlasē iekļauto rakstu 
Latvijas toponīmijas jautājumi skatīti plašākā zinātniskajā kontekstā, salīdzinot mūsu vietvārdu dotumus ar paralēlēm gan 
tuvākajās radu valodās (lietuviešu, senprūšu), gan arī meklējot tālākas paralēles slāvu, ģermāņu un illīriešu valodās.  

Ar toponīmiku cieši saistīti ir Vallijas Dambes pētījumi par iedzīvotāju nosaukumiem pēc dzīvesvietām. 1990. 
gadā tika publicēts plašais pētījums “Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi” (Rīga: Zinātne), kas plašā 
apjoma (188 lpp.) dēļ nav iekļauts “Darbu izlasē”. Tāpat izlasē nav iekļauts 1976. gadā publicētais raksts “Valstu un to 
iedzīvotāju nosaukumi”, jo politisko pārmaiņu ietekmē 20. gs. 90. gados notika būtiskas pārmaiņas arī administratīvajā 
iedalījumā un šis raksts, kura mērķis bija sniegt praktisku palīdzību valstu un to iedzīvotāju nosaukumu lietošanā, ir 
zaudējis aktualitāti. Lai sniegtu ieskatu šīs tematikas aprakstos, ir iekļauts 1970. gadā publicētais raksts “Iedzīvotāju 
nosaukumi pēc dzīves vietām”, kurā koncentrētā veidā ir sniegts ieskats iedzīvotāju nosaukumu veidošanā dažādos 
Latvijas novados, kā arī pielikuma veidā dots plašs ilustratīvais materiāls. 

Visi nedaudzie personvārdiem veltītie raksti, kuros skarti gan atsevišķu personvārdu un to variantu jautājumi, 
gan konkrētu vārdu cilme, ir iekļauti izlasē.  

Tāpat “Darbu izlasē” ir iekļauti arī abi latviešu valodas intonācijām veltītie raksti (1960, 1974). Rakstam 
“Zemgalisko izlokšņu intonācijas” (1960) autore kā atsevišķu pielikumu bija pievienojusi arī intonāciju karti. Šī karte lielā 
mērā dublē “Latviešu valodas dialektu atlantā” (Rīga: Zinātne, 1996) iekļauto intonāciju karti, tās tehniskais izpildījums 
neļāva šo karti iekļaut izlasē.  

Izlasē nav iekļautas arī divas Kijevā (1959, 1965) publicētas konferenču tēzes, taču to saturs atbilst vēlāk Kijevā 
publicētajiem rakstiem abu šo konferenču rakstu krājumos. Diemžēl krājuma sastādītājiem neizdevās iegūt arī 1989. gadā 
Maskavā nolasītā referāta par dzimti un skaitli Latvijas toponīmos 1993. gadā publicēto tekstu.  

Ir publicēti visi atsevišķām personām, notikumiem, valodas kultūrai veltītie raksti. 
Tā kā sastādītājiem nebija pieejama pilna Vallijas Dambes darbu bibliogrāfija, apzināmies, ka, iespējams, ir 

palikuši atsevišķi gan šajā izlasē, gan arī bibliogrāfij ā neiekļauti raksti, kuru apzināšana ir nākotnes uzdevums. 
Sagatavojot darbus publicēšanai, teksts nav rediģēts, tikai novērstas pamanītās iespiedkļūdas, kā arī dažas 

tehniskas nekonsekvences, piemēram, pēdiņu un kursīva lietošanā. 
Grāmatas vāku kolāžu veido fotogrāfijas no vietām, kas saistītas ar Vallijas Dambes un viņas vecāku dzīves un 

darba vietām. 
Pateicamies visiem, kas ieguldīja darbu un laiku šīs jubilejas izlases tapšanā. Īpašs paldies kolēģim Aleksejam 

Andronovam no Sanktpēterburgas Valsts universitātes par Krievijas izdevumos publicēto rakstu piegādi, Latvijas 
Akadēmiskajai bibliotēkai par rakstu kopēšanu, Kristīnei Mežapuķei par rakstu salasīšanu, kā arī Vitoldam Mašņovskim 
par laipnu atļauju izmantot vāka kolāžai viņa Blīdenes fotogrāfijas.   


