Virtuālā sālsmaize Imanta Ziedoņa digitālajā muzejā
Ceturtdien, plkst.12:15, 6.stundas laikā Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā notika Imanta Ziedoņa digitālā
muzeja pirmās kārtas prezentācija. Klātesot muzeja veidotājiem, skolotājiem un skolēniem, tika
atklāta mācību spēle „Epifāniju līkloči”.
Spēle “Epifāniju līkloči” ir iespēja virtuāli iepazīt namu, kura projektu radījis pats dzejnieks un
1970.gadu sākumā uzcēlis meistars Otto Bērziņš. Spēles gaitā ikviens tās dalībnieks noklausās 10
Raimonda Tigula ieskaņotās epifānijas un, lai iegūtu punktus un tiktu nākamajā līmenī, cenšas
izprast to tekstus un būtību. Pateicoties interaktivitātei, šāds formāts ir pievilcīgs, saprotams un
noderīgs skolu jauniešiem.
„Mēs ceram, ka spēle atradīs savu vietu skolu programmās un mājas darbos, kā arī ieinteresēs
jauniešus mācīties Ziedoni,” stāsta fonda „Viegli” valdes priekšsēdētāja Ināra Kehre. „Tas ir
drosmīgs solis – piedāvāt datorspēli literatūras stundā, taču ticam, ka arī skolotāji šādi paies pāris
soļus tuvāk saviem skolēniem, kuriem datorspēles bieži vien ir ikdiena. Datorspēles pieeja mainīs
veidu, kā skolēni apgūst mācību vielu, padarot šo procesu interesantāku, aizraujošāku un
efektīvāku”.
Gada garumā „Epifāniju līkloču” veidošanā piedalījušās gan literatūras skolotājas Aija Melle un
Vija Sondore, gan nu jau studentes – Ieva Melle un Dita Stalovska. Spēles testēšanā iesaistīti ap
četrdesmit skolēni. Sadarbībā ar fondu „Viegli”, spēli izstrādāja SIA Farcore, kas ir Latvijā
pazīstami sociālo spēļu veidotāji. Fonds Viegli pateicas draugiem un atbalstītājiem, kas ieguldījuši
un ziedojuši digitālā muzeja izveidei.
Imanta Ziedoņa digitālais muzejs taps par jauna formāta muzeju, kas ar vizuālu, audio, video
materiālu un spēles elementu palīdzību ļaus iepazīties ar dzejnieka daiļradi, domāšanas veidu un
laikabiedriem. Digitālā muzeja vizuālais un saturiskais pamats jau šobrīd ir "Dzirnakmeņu" māju
komplekss Murjāņos, un cerams, ka darbošanās digitālajā muzejā rosinās vēlmi apmeklēt muzeju
arī reālajā dzīvē.

Šobrīd piedāvājam iepazīt māju, ieklausoties Imanta Ziedoņa epifānijās! Spēli meklējiet fonda
Viegli mājas lapā www.fondsviegli.lv.
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2010.gada pavasarī tika nodibināts Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” ar mērķi veicināt un atbalstīt jaunradi Latvijā.
Fonda uzdevumos ietilpst Imanta Ziedoņa radošā muzeja „Dzirnakmeņi” veidošana Murjāņos, digitālā muzeja
veidošana un citas aktivitātes, kas veicina jaunrades attīstīšanos. Vairāk par fondu „Viegli” lasiet www.fondsviegli.lv.

