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Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” aicina uz sarunu par neiepazītajām bitēm
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” aicina uz pasākumu „Neiepazītās bites” Ziedoņa muzeja jēgpilno
sarunu ciklā „Visā visumā”, kas notiks ceturtdien, 2. martā plkst. 19.00 Ziedoņa muzeja ziemas
rezidencē Rīgā, Aldaru ielā 5. Cik daudz mēs zinām par bitēm, cik daudz redz biškopji, cik daudz vēl
jāpēta – par to visu diskutēs aizvadītā gada apbalvojuma „Laiks Ziedonim” zinātnes nominācijas
laureāts, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors un Latvijas
Lauksaimniecības universitātes profesors Egils Stalidzāns un Latvijas Biškopības biedrības vadītājs
Juris Šteiselis.
Egils Stalidzāns savā doktora darbā pētījis bišu dzīvi stropā, mēģinot to saistīt IT nozares sistēmām. Viņš
uzskata, ka: „Priekšstati par bitēm veidojas no tā, ko redzam. Izrādās, ka mēs redzam ļoti mazu daļiņu no
bišu saimes. Par to, ko un kā dara pārējās, diskutē zinātnieki. Un viņu izpētes rezultātā iegūtās informācijas
versijas ir interesantas. Dažreiz ir vieglāk pateikt, ko bites kaut kādu iemeslu dēļ nedara vai nevar izdarīt,
nevis, ko viņas dara.”
Savukārt Juris Šteiselis skaidro, ka lielākā daļa bites dzīves aizrit tumsā, par ko vismazāk aizdomājas
biškopji, jo viņu acu priekšā bišu saime vienmēr ir atvērta: „Cilvēks, ieliekot bites stropā, izstrādāja tām
savus noteikumus; bites tos pieņēma un tagad klausa tiem, taču – vai šajās izpausmēs mēs redzam bišu
patieso dabu? Pat ikdienā strādājot ar bitēm un redzot, kā tās “klausa” cilvēka likumiem, nav grūti sākt
bitēm piedēvēt dažādas cilvēciskas īpašības, pieņemt bišu it kā pārdabiskās spējas. Kur nu vēl pārmest
sabiedrībai, kas pavairo dažnedažādus mītus par šiem kukaiņiem. Piemēram, kāds te būtu sacījis – čaklajiem
kukaiņiem.”

Abu ekspertu diskusija par bitēm mēģinās atklāt šo neatklāto bišu saimes dzīvi, kas ir viņu
izdzīvošanas likumi, cik daudz mēs zinām un cik domājam, ka zinām.
Ieeja diskusijā par neiepazīto bišu dzīvi ir bezmaksas, bet vēlama iepriekšēja pieteikšanās šajā saitē:
https://www.registration.lv/ziedonamuzejs.
Nākamā jēgpilnā saruna - diskusija ar apbalvojuma „Laiks Ziedonim” pirmo laureātu zinātnes nominācijā
Vjačeslavu Kaščejevu plānota 30. martā
Jēgpilno sarunu vakarus „Visā visumā” organizē Imanta Ziedoņa muzejs, uz sarunām aicinot Ziedoņa
domubiedrus, Latvijā pazīstamus rakstniekus, māksliniekus, domātājus, zinātniekus un citus dažādu jomu
speciālistus. Sarunas notiek katru ceturtdienu Imanta Ziedoņa muzeja ziemas rezidencē.
Par Imanta Ziedoņa fondu „Viegli”
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” dibināts 2010. gada pavasarī, lai īstenotu fonda patronam – dzejniekam Imantam
Ziedonim tuvu misiju: „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties”. Fonda mērķis ir atbalstīt un
veicināt jaunradi Latvijā, veicinot Imanta Ziedoņa ideju īstenošanos un vērtību turpināšanos, atbalstot radošas,
neparastas idejas un, veidojot sabiedriskus projektus, kas atklāj Latvijas skaistumu.
Papildu informācijai:
Kristīne Tjarve
Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 29296617
e-pasts: kristine.tjarve@fondsviegli.lv
www.laiksziedonim.lv

