
Priekšvārds 
 

Daina Zemzare bija viena no ražīgākajām 20. gs. otrās puses valodniecēm un etnogrāfēm. Šī “Darbu izlase” ir 
veltījums viņai simtajā dzimšanas dienā.   

Izlasē apkopots Dainas Zemzares zinātniskais mantojums – publicētie raksti par etnogrāfijas, valodniecības un 
literatūrvēstures jautājumiem. “Darbu izlasē” iekļauti gan zinātniskie raksti par latviešu leksikoloģijas un leksikogrāfijas 
jautājumiem, gan pētījumi par izlokšņu leksiku, vietu nosaukumiem un personvārdiem, gan arī populārzinātniskie raksti 
par atsevišķiem leksikas un valodas kultūras jautājumiem, kā arī personvārdiem. Sava vieta ierādīta informatīvajiem 
rakstiem par ekspedīcijās iegūtajām etnogrāfiskajām reālij ām un valodas materiāliem, kā arī par latviešu un cittautu 
kultūras darbiniekiem un valodniecības norisēm Latvijā un ārpus tās robežām. “Darbu izlasē” iekļauts arī viens no 
pirmajiem publicētajiem rakstiem “Pieredzējumi Austrijā”, kas vēsta par Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijas audzēkņu braucienu 
uz Vīni. 

Šajā izlasē nav ietverts Dainas Zemzares lielākais pētījums – monogrāfija “Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. 
gadam)”, kā arī atsevišķās brošūrās publicētie palīgi apvidvārdu vācējiem. Nav iekļauti arī atsevišķi informatīvi raksti par 
dažādiem pasākumiem Latvijas novados.  

Ne “Darbu izlasē”, ne tajā ievietotajā Dainas Zemzares bibliogrāfij ā nav iekļauti raksti, kas publicēti (reizēm 
parakstīti ar pilnu vārdu, reizēm ar iniciāļiem, reizēm anonīmi) Latvijas Universitātes studentu atturības biedrības 
“Juventus” žurnālā. 

Sagatavojot darbus publicēšanai, teksts nav rediģēts, tikai novērstas pamanītās iespiedkļūdas, kā arī dažas 
tehniskas nekonsekvences, piemēram, pēdiņu un kursīva lietošanā. Zinātniskās darbības sākumposmā publicētajos rakstos 
veiktas nelielas korekcijas ortogrāfij ā, piemērojot svešvārdu un vārdu izskaņu rakstību mūsdienu ortogrāfijas prasībām.  

Atsevišķiem rakstiem pievienotas redakcijas komitejas piezīmes (atzīmētas ar Red.) ar norādi uz vēlākiem rakstā 
pieminēto rokrakstu publicējumiem un citām pamanītajām pārmaiņām. Ja publicistikas rakstos minēts datums, līdz kuram, 
un adrese, uz kuru nosūtāmi savāktie vietvārdu un izlokšņu materiāli, šīs norādes aizstātas ar izlaiduma zīmi [..]. Ar šo 
zīmi aizstāti arī daži citi aktualitāti zaudējuši teksta fragmenti. Rakstos lietotie administratīvo teritoriju, valstu, institūciju, 
zinātnisko un akadēmisko grādu nosaukumi, kas nerada pārpratumus, nav mainīti. Biežāk sastopamās atbilsmes ir šādas: 

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts – tagad: LU Latviešu valodas institūts un LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts; 

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta Folkloras sektors – tagad: LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve; 

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijasVēstures un materiālās kultūras institūts – tagad: LU Latvijas vēstures institūts; 
Latvijas PSR Centrālais Valsts vēstures muzejs – tagad: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs; 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka – tagad: LU Akadēmiskā bibliotēka; 
Lietuvas PSR Zinātņu akadēmijas Lietuviešu (arī Lietuvju) valodas un literatūras institūts – tagad: Lietuviešu 

valodas institūts (Lietuvių kalbos institutas) un Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas); 

Igaunijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts – tagad: Igauņu valodas institūts (Eesti keele 
instituut) un Igauņu literatūras institūts (Eesti kirjanduse instituut). 

“Darbu izlasi” publicēšanai palīdzējusi sagatavot un datorsalikumu veidojusi Kristīne Mežapuķe, grāmatu 
maketējusi Gunita Arnava, korektūras lasījusi Rūta Augstkalne. 

Vāka noformējumam izmantoti 21. gadsimtā uzņemti fotoattēli no Dainai Zemzarei tuvajām vietām – Rīgas un 
Lejasciema. 

Liels paldies Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai par rakstu fotomateriāla sagatavošanu. 

 

 


