Jāņa Akuratera muzejs
izsludina sacerējumu konkursu:

„Mans svētdienas rakstu darbs”
Eju ceļus, eju tekas,
Mīļās Laimas meklē sirds –
Tā rakstīja Jānis Akuraters dzejolī „Mīļā Laima...” Un tā droši vien nebija nejaušība, ka
vienīgajam bērnam dzejnieka ģimenē tika dots vārds – Laima.
Šis gads ir Laimas Akurateres (1910–1969) simtdesmitās
jubilejas gads. Laima Akuratere bija ne tikai dzejnieka, pirmā
Tēvzemes balvas laureāta rakstniecībā, Jāņa Akuratera meita, bet arī
dzejniece un atdzejotāja. Latviešu literatūras vēsturē nemaz nav tik
daudz gadījumu, kad bērni, gluži tāpat kā viņu vecāki, profesionāli
pievēršas rakstniecībai un dzejas mākslai.
1938. gadā Laimas Akurateres atdzejojumā iznāk izcilā itāļu
renesanses autora Frančesko Petrarkas „Soneti madonnai Laurai”.
Laimas tulkojumā ir publicēti arī Viljama Šekspīra, Dantes Aligjēri, Šarla
Bodlēra, Alfrēda de Misē un daudzu citu autoru darbi, kas atdzejoti no
angļu, franču, itāļu un krievu valodas.
1999. gadā Jāņa Akuratera muzejs sadarbībā ar izdevniecību
„Pils” laida klajā Laimas Akurateres dzejoļu krājumu „Dažas dziesmas”,
kuru dzejniece pati bija sakārtojusi, bet padomju laikā nevarēja un
negribēja izdot. Šobrīd grāmata jau kļuvusi par bibliogrāfisku retumu.
Atzīmējot dzejnieces un tulkotājas Laimas Akurateres 110. gadadienu, Jāņa Akuratera
muzejs aicina 5.–12. klases skolēnus piedalīties sacerējumu konkursā, rakstot darbu par kādu no
dotajām tēmām, par kurām arī pati Laima rakstījusi skolas laika domrakstos un savā dzejā.
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Ceļojuma ietekme uz cilvēka dvēseli.
Māksla – dzīves svētdiena.
Akuratera varoņu raksturīgākās iezīmes.
Kādas es vēlētos savas mājas.
Kādu es vēlētos savu dzīvi.
„Aiz manas mājas ir ezers –
Viss debesu spožums tur mīt...” /Laima Akuratere/

Radošie darbi latviešu valodā jāiesūta līdz 2020. gada 3. martam pa e-pastu
akuratera.muz@inbox.lv vai pastu: Jāņa Akuratera muzejs, O. Vācieša iela 6a, Rīga LV–1004
salasāmā rokrakstā vai datorrakstā, klāt pievienojot informāciju, kurā jānorāda:







izvēlētais darba nosaukums;
darba autora(-es) vārds, uzvārds;
skola, klase;
dzīvesvietas adrese, pasta indekss;
telefona numurs;
e-pasta adrese.

Iesūtot darbu, tā autors(-e) piekrīt, ka darbs, vai tā daļa var tikt publicēta Konkursa
organizētāju elektroniskajās vietnēs vai veidotajos drukātajos izdevumos.
Skolēnu iesūtītos darbus izvērtēs muzeja pieaicinātā žūrija 5 cilvēku sastāvā.
Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta pēc 30. marta Memoriālo muzeju apvienības
mājaslapā www.memorialiemuzeji.lv sadaļā „Aktualitātes”.
Papildu informācija – Aivars Eipurs (29276358)

