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Šī mācību programma ir izstrādāta, pamatojoties uz Ceneam kultūras
mantojuma interpretācijas semināra ietvaros sagatavoto dokumentu. 2011. gada
septembrī.

Autori: Tereza Fernandsa Kazala [Teresa Fernández Casal]; Mersedesa
Martinesa [Mercedes Martínez]; Giljermo Ajala Padrons [Guillermo Ayala Padrón];
Francisko Žozē Gerra Rasado [Francisko José Guerra Rasado] „Nutri”; Horhe
Moraless Miranda [Jorge Morales Miranda]; Alberto Himeness Lukins [Alberto Jiménez
Luquín].
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1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
VISPĀRĪGAIS MĒRĶIS
Šīs mācību programmas vispārīgais mērķis ir audzēkņu izglītošana kultūras
mantojuma interpretācijas jomā. Tādējādi audzēkņi apgūtās prasmes varētu izmantot
kā komunikācijas instrumentu, sniedzot kultūras mantojuma objektu apmeklētājiem
atbilstošu, pilnīgu, strukturētu, būtisku un interesantu informāciju, kas tos iedrošinātu
pilnveidot savu attieksmi pret kultūras mantojumu.

KONCEPTUĀLIE MĒRĶI
Uzzināt kultūras mantojuma interpretācijas kā disciplīnas un kā
profesionālās attīstības pamatu nozīmi.
Apgūt pamatzināšanas par interpretācijas paņēmieniem un šās jomas
terminoloģiju attiecībā uz dažādiem tematiskajiem blokiem.
Apgūt kultūras mantojuma avota analīzes procesu.
Noteikt

tās

potenciāls,

iezīmes,
kā

arī

kurām

izprast

piemīt

visaugstākais

interpretācijas

avota

interpretācijas

sniegto

iespēju

izvērtēšanas metodoloģiju.
Uzzināt kultūras mantojuma interpretācijas mērķauditorijas tipu un
raksturojumu.
Saprast, ka mērķa auditorija ir cilvēki, kas ir devušies atpūtā. Proti,
viņiem nevajadzētu stāstīt sarežģītu informāciju, un tieši viņi ir kultūras
mantojuma potenciālie uzturētāji.
Apgūt daudzās kultūras mantojuma interpretācijas paņēmienus, kā
arī iepazīties ar to izvērtējumu.
Izvēlēties un atbalstīt vispiemērotākos resursus, mērķus, vietas, vides
apstākļus un auditoriju. Zināt, kā izstrādāt pareizās metodes katra
atsevišķa gadījuma izvērtēšanai.
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UZ ATTIEKSMI BALSTĪTIE MĒŖKI
Kultūras mantojuma interpretācijas teorētiskais izvērtējums kā
komunikācijas rīks.
Kultūras mantojuma interpretācijas svarīguma un nozīmes izvērtējums,
tās izcelsme un pamatiezīmes, kā arī teorētiskais ietvars – efektīvs
mācību kurss, kas atvieglo komunikāciju ar cilvēkiem, kas apmeklē
kultūras mantojuma objektus.
Kultūras

mantojuma

interpretācijas

novērtēšana

kā

efektīvs

kultūras mantojuma aizsardzības rīks.
Kultūras mantojuma interpretācijas disciplīnas potenciāla novērtēšana
kā svarīgs apmeklētāju vadības un komunikācijas rīks, kas veicina
kultūras mantojuma vērtību aizsardzību.
Empātijas attīstīšana attiecībā uz dažādiem mērķa auditorijas
tipiem, tajā skaitā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Veicināt sadarbību ar dažādiem cilvēkiem, izprast to pamatvajadzības
un to, kā tās apmierināt ar kultūras mantojuma interpretācijas rīka
palīdzību.
Veicināt starpdisciplināru komandas darbu.
Attīstīt vēlmi strādāt grupās, izmantojot starpdisciplināras pieejas.

UZ PROCESU BALSTĪTIE MĒRĶI
Izstrādāt viegli saprotamas aktivitātes, lai piesaistītu un noturētu
auditorijas uzmanību.
Piedāvājiet apmeklētājiem tādas aktivitātes, kas ir labi organizētas,
atbilstošas tematikai, izklaidējošas, jēgpilnas un patīkamas.
Izstrādāt aktivitātes ar tematiskiem scenārijiem.
Izstrādājiet skaidri noteiktas tēmas, kurās ir ietverta gan galvenā ideja,
gan tiek izklāstīta attiecīgās vietas vērtību būtība.
Izveidot tādus ziņojumus, kas ir balstīti uz kultūras mantojuma
resursu jēgu.

4

Profesijas „Kultūras mantojuma tulks” mācību programma
Noskaidrojiet resursa taustāmos un netaustāmos elementus, kā arī
vispārējas koncepcijas, kas atklāj attiecīgā resursa nozīmi.
Radīt intelektuālu un emocionālu saikni starp auditoriju un kultūras
mantojuma resursu.
Dot publikai iespēju izprast jaunās koncepcijas un idejas, radīt emocijas,
kā rezultātā veicināt vairāk pārdomu.
Radīt tādus ziņojumus, kas veicina resursa aizsargājošu un
cienošu attieksmi.
Izveidot ziņojumus, kas stimulētu apmeklētāju pārdomas un vērtējumu,
tādējādi veicinot pozitīvas attieksmes veidošanos cilvēkos, kas veicinātu
kultūras mantojuma resursa pozitīvo tēlu.
Izstrādājiet

tehnikas

un

nosakiet

interpretācijas

veidus

to

izvērtēšanai.
Plānojiet interpretācijas aktivitāšu izvērtēšanu un piemērojiet kvalitatīvo
un

kvantitatīvo

izvērtēšanas

tehniku

pielietošanu

interpretācijas

programmu optimizēšanas nolūkiem.
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SATURS
1. MODULIS
Kultūras mantojuma interpretācija
2. MODULIS
Kultūras mantojuma interpretācijas konteksts un saturs
3. MODULIS
Kultūras mantojuma interpretācija un komunikācija
4. MODULIS
Mantojums kā ilgtspējīgās attīstības dzinējspēks
5. MODULIS
„No teorijas uz praksi”: interpretācijas veidi
6. MODULIS
Aizsardzība, vide un Eiropas direktīvas
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1. MODULIS
Dabas un kultūras mantojuma
interpretācija
Galvenais uzdevums:
Zināt kultūras mantojuma interpretācijas izcelsmi un jēgu.

Specifiskais uzdevums:
Izprast kultūras mantojuma interpretācijas nozīmi un pielietojumu, tās
kontekstu,

piemērošanas

lauku

un

tās

ietvaros

izmantotos

interpretācijas medijus.
Noteikt interpretācijas procesa dažādos elementus.
Gūt ieskatu kultūras mantojuma tulku kompetencēs.
Izprast jomas metodoloģiju un interpretatīvo plānošanu.
Ilgums (15%)
Plānotais ilgums stundās: 60 stundas
Mācību kursa teorētiskās daļas ilgums: 70%
Mācību kursa praktiskās daļas ilgums: 30%

Ietvara uzdevumi
1. MODULIS:
Individuāli

vai

komandā

izstrādāt

savu

kultūras

mantojuma

interpretācijas definīciju.
Dot piemērus par konceptuālajiem, emocionālajiem un uz attieksmi
balstītiem mērķiem, iekļaujot tos pasniedzēja piedāvātās interpretētās
situācijās.
Strādājot grupās, paskaidrojiet, kā konkrētu interpretācijas aktivitāti
varētu ietekmēt fakti, piemēram:
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o Apmeklētāju grupa ir ārzemnieki ar bērniem.
o Apmeklētāju grupā ir dažādu tautību cilvēki.
o Apmeklētāju grupā ir savas valsts pilsētnieki, kurā divas
personas ir nedzirdīgas.
o Apmeklētāji ir ieradušies no lauku reģiona.
o Grupa ir ļoti liela.
o Grupa ir liela, un cilvēkiem ir priekšzināšanas par objektu.
Izvēlieties kādu kultūras mantojuma objektu savā reģionā, lai izstrādātu īsu
interpretatīvu plānu. Interpretatīvās plānošanas etapus iedaliet grupās
(mērķi, resursi, auditorija), un kopīgi nosakiet vispiemērotākos pasākumus
un izstrādājiet īsu izvērtēšanas plānu.
Strādājot komandās, kas pārstāv dažādas ieinteresētās puses attiecībā uz
kultūras mantojuma objekta vai vietas aizsardzību un attīstīšanu, izspēlējiet
lomu spēli. Pasniedzējs vai kāds no audzēkņiem var vadīt diskusijas. Lai
noteiktu dažādas personu grupas, ir ieteicams pārskatīt šajā modulī ietverto
diagrammu (tajā kā ieinteresētās puses

ir

noteikta administrācija,

interpretācijas eksperti, kopienas pārstāvji, asociācijas utt.) un pielāgot to
katram konkrētam gadījumam.
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2. MODULIS
Kultūras mantojuma
konteksts un saturs
INTERPRETĀCIJA
Galvenais uzdevums:
Noteikt dažādos kultūras mantojuma aktīvu veidus un izvērtēt to nozīmību
sabiedrībai. Pārzināt procesus kultūras mantojuma resursa analīzes un izvērtējuma
veikšanai.

Specifiskais uzdevums:
Izprast auditorijas un resursu apzināšanās svarīgumu.
Izprast interpretācijas tehniku lomu iespēju un auditorijas intelektuālās
un emocionālās saiknes ar resursa nozīmi un svarīgumu veicināšanā.
Izprast kultūras mantojuma jēgu un klasifikāciju.
Vadīt resursus kultūras mantojuma resursa analīzes nodrošināšanai un
identificēt interpretācijas elementus ar visaugstāko potenciālu.
Ilgums (20%)
Plānotais ilgums stundās: 80 stundas
Mācību kursa teorētiskās daļas ilgums: 70%
Mācību kursa praktiskās daļas ilgums: 30%

Ietvara uzdevumi
Ierosiniet audzēkņiem šādu diskusiju tēmu: Apskatiet audzēkņiem
zināmās tuvējās vietas, kurām varētu būt kultūras mantojuma vērtība.
Tad kopīgi apspriediet šādus jautājumus:
o Kāpēc jūsuprāt šīs vietas ir uzskatāmas par kultūras mantojumu?
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o Kāpēc jūsuprāt mēs tām piemērojam kultūras mantojuma
interpretācijas rīkus?
o Ko jūs domājat par izmantotajiem interpretācijas medijiem? Vai
tie jums šķiet piemēroti? Vai jūs spējat iedomāties kādu citu
veidu, kā tie varētu tikt izmantoti?
Izvēlieties tādu vietu tuvākajā apkaimē, kas ir uzskatāma par mantojumu. Par
pamatu izmantojot šajā modulī ietvertās izvērtējuma tabulas, pielāgojiet tās
izvēlētās vietas vajadzībām. Kad tas ir izdarīts, aizpildiet šīs tabulas, strādājot
pāros vai grupā.
Izvēlieties kādu īpašumā esošu vietu tuvākajā apkaimē. Kopīgi izsakot idejas,
sastādiet iespējamo interpretējamo elementu sarakstu. Tad sadalieties grupās, kur
katrai grupai tiek dots uzdevums strādāt ar vienu no šiem elementiem. Piemēram,
izveidot kolāžu, fotogrāfiju slaidrādi, utt., kas tiks prezentēta citiem grupu locekļiem.
Izvēlēties kādu kultūras mantojuma elementu tuvākajā apkaimē. Sadaliet
audzēkņus divās grupās un diskutējiet par attiecīgā elementa unikālo raksturu.
Viena no grupām aizstāv attiecīgā elementa savdabīgumu, otra – apstrīd to.
Paturiet prātā to, ka savdabīgums ir kāda objekta retuma raksturlielums. Jo
unikālāks ir objekts, jo augstāks tā interpretācijas potenciāls.
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3. MODULIS
Kultūras mantojuma
interpretācija un komunikācija
Galvenais uzdevums:
Izstrādāt viegli saprotamas aktivitātes ar tematiskiem scenārijiem, lai piesaistītu
un noturētu auditorijas uzmanību.
Specifiskais uzdevums:
Izprast un analizēt komunikācijas procesu kā vienotu veselumu.
Norādīt uz elementiem, kas palīdz izstrādāt efektīvu ziņojumu, kas
varētu ietekmēt sabiedrības rīcību, zināšanas un izjūtas.
Apgūt interpretācijas paņēmienus interpretatīva ziņojuma izveides
nolūkiem.
Trenēties izstrādāt organizētus, tēmai atbilstošus un interesantus
scenārijus.
Ilgums (25%)
Plānotais ilgums stundās: 100 stundas
Mācību kursa teorētiskās daļas ilgums: 60%
Mācību kursa praktiskās daļas ilgums: 40%
Ietvara uzdevumi:
Strādājot grupā, noteikt dabas un kultūras resursa vai resursu interpretatīvās
tēmas. Izmantot iegūtās zināšanas par tematu un vadlīnijām attiecībā uz
interpretatīva ziņojuma izveidi.
Izvēlieties kādu kultūras mantojuma elementu tuvākajā apkaimē. Strādājot
grupās, izveidojiet interpretatīvu ziņojumu, nosakiet tēmu un izstrādājiet īsu
tekstu, ievērojot kultūras mantojuma interpretācijas ieteikumu paraugu.
Sadalieties pa pāriem un lomu spēles veidā pārējiem audzēkņiem prezentējiet
kādu situāciju par to, kā komunicē apmeklētājs un kultūras mantojuma tulks,
kas strādā kādā kultūras mantojuma objektā. Jūs varat izvēlēties šādas
situācijas: apmeklētājs pajautā, kur atrodas apdraudētas putnu sugas ligzda vai
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kāds nomet atkritumus uz zemes pie atkritumu tvertnes, vai arī pieskaras
kādam muzeja eksponātam, kuru aiztikt nedrīkst, utt. Lai izstrādātu dinamisku
situāciju, katram no lomu spēles dalībniekiem tiek dotas norādes, citiem
dalībniekiem nezinot, kāda tieši ir viņa loma. Pārējie audzēkņi kļūst par
vērotājiem. Audzēkņi izmanto kultūras mantojuma interpretācijas tehnikas,
uzmanību pievēršot arī neverbālajai komunikācijai. Katra pāra ietvaros lomas ir
iespējams mainīt, kā arī sniegt konstruktīvu kritiku par katra pāra parādīto
sniegumu, tādējādi norādot uz aspektiem, kas var tikt uzlaboti.
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4. MODULIS
Mantojums kā ilgtspējīgas
attīstības dzinējspēks
Galvenais uzdevums:
Izprast mantojumu kā resursu ar iekšēju vērtību un lielu attīstības potenciālu,
savukārt kultūras mantojuma interpretāciju kā disciplīnu, kas var dot iespēju saglabāt
darbavietas un veicināt ilgtspējīgu nākotni.
Specifiskais uzdevums:
Prezentēt mantojumu kā nepārtraukti mainīgu vietējo vērtību kopumu ar
tradicionāliem elementiem.
Saprast, ka vietējiem iedzīvotājiem mantojums ir jāatzīst un jānovērtē.
Saprast, ka, pateicoties labai, organizētai plānošanai, ir iespējams
nodrošināt socio-ekonomisku, dabisku un fizisku attīstību.
Ilgums (10%)
Plānotais ilgums stundās: 40 stundas
Mācību kursa teorētiskās daļas ilgums: 70%
Mācību kursa praktiskās daļas ilgums: 30%
Ietvara uzdevumi:
Strādājot grupās, izveidojiet to kultūras mantojuma vides elementu sarakstu,
kuri nav pienācīgi novērtēti (amatniecība, tradīcijas, valoda, ēdiens, utt.). Paskaidrojiet
kāpēc:
Kādas ir visredzamākās iezīmes?
Izsakiet idejas, kā izcelt šīs vērtības tā, lai nodrošinātu kultūras
mantojuma zonas aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.
Vai ir iespējams iesaistīt šajā procesā vietējos iedzīvotājus?
Un kā ar kultūras mantojuma interpretācijas ekspertiem?
Kā būtu ar kultūras mantojuma administrāciju vai vadītājiem?
Apspriediet šādu jautājumu: Vai kultūras mantojuma interpretācija varētu
būt vietējās attīstības forma? Miniet piemērus.
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5. MODULIS
No teorijas uz praksi:
interpretācijas mediji
Galvenais uzdevums:
Uzzināt vairāk par kultūras mantojuma tulka profesionālo profilu un
daudzajām interpretācijas tehnikām un paņēmieniem.
Izprast tā struktūru, īstenošanas un izvērtēšanas paņēmienus.

Specifiskais uzdevums:
Sniegt pārskatu par zināšanām un prasmēm, kas ir daļa no kultūras
mantojuma tulka profila.
Klasificēt un aprakstīt dažādos interpretācijas paņēmienus.
Parādīt dažādu interpretācijas veidu spēcīgās un vājās puses.
Iemācīties detalizēti izstrādāt personāla nodrošināto interpretācijas
medijus un neatkarīgo medijus.
Izprast un pielietot tehnikas kvantitatīvo un kvalitatīvo produktu un
interpretācijas aktivitāšu izvērtēšanai.
Ilgums (25%)
Plānotais ilgums stundās: 100 stundas
Mācību kursa teorētiskās daļas ilgums: 60%
Mācību kursa praktiskās daļas ilgums: 40%

Ietvara uzdevumi:
Izveidot interpretācijas aktivitāti, izmantojot noskaidrotos interpretācijas veidus, un
pamatot šādu izvēli.
Pārņemt 1. moduļa ietvaros izstrādāto interpretācijas plānu un, strādājot grupās,
sastādīt izvēlētā interpretācijas medija struktūru.
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Grupās izspēlējiet pašu izstrādātu maršrutu attiecībā uz kādu pasniedzēja ieteiktu
resursu, detalizēti norādot uz izmantotajiem līdzekļiem un izvērtēšanas metodi.
Sadaliet audzēkņus pa grupām. Katrai no tām tiek dots uzdevums izstādāt
audiovizuālu pārskatu par kādu kultūras mantojuma objektu tuvējā apkaimē.
Prezentācija nedrīkst būt ilgāka par 10 minūtēm, un tajā ir jāietver īss teksts, kas ir
uzrakstīts, ņemot vērā kultūras mantojuma interpretācijas vadlīnijas.
Izspēlēt situācijas lomu spēles veidā, kur studenti uzņemas tulka lomu dažādās
situācijās, kas ir minētas zemāk. Studentiem ir jāpaskaidro, kā viņi reaģētu šādās
situācijās:
o

Iedomājieties, ka jūs vadāt aktivitāti, un grupā ir kāds cilvēks, kas
nepārtraukti konfliktē ar jums un visu grupu.

o

Iedomājieties, ka kāds no grupas uzdod jums jautājumu, uz kuru jūs nezināt
atbildi.

o

Jūs vadāt izbraucienu uz divriteņiem, taču jau pašā sākumā jūs saprotat, ka
persona nav īpaši pieredzējusi riteņbraukšanā.

o

Jūsu vadītajā grupā ir kāda persona ratiņkrēslos, taču daļa no jūsu maršruta
ar tādiem līdzekļiem nav veicama.

Lai šī aktivitāte noritētu pareizi, audzēkņu uzdevums ir sniegt konstruktīvus
komentārus par grupu darbu, kā arī jāizteic priekšlikumi attiecībā uz dažādiem
pasākumiem.
Veiciniet

diskusijas

par

nepieciešamību

lielākā

vai

mazākā

mērā

apgūt

raksturlielumus un prasības, kas ir minētas kultūras mantojuma tulka profesionālajā
profilā, kā arī prezentēt tādus gadījumus, kas šos raksturlielumus un prasības
palīdzētu izcelt. Tas ir izdarāms ar prāta vētras palīdzību grupas ietvaros.
Tādā veidā jūs uzzināsiet par tiem raksturlielumiem, kas tiek uzskatīti par
vissvarīgākajiem. Ir ieteicams, lai pēc tam katrs audzēknis izveido savu personīgo
sarakstu, norādot to spēcīgās un vājās puses.
Kad tas ir izdarīts, pašnovērtējuma lapas tiek savāktas un no jauna izdalītas
audzēkņiem jauktā veidā, pārliecinoties, ka nevienam no audzēkņiem nav ticis viņa
paša vērtējums. Pēc iepazīšanās ar citu audzēkņu pašnovērtējumu lapām, tiek
izteikti ierosinājumi attiecībā uz vājo pušu pārvarēšanu un spēcīgu pušu
pastiprināšanu.
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6. MODULIS
Aizsardzība, vide un Eiropas
direktīvas
Galvenais uzdevums:
Sniegt pārskatu par kopienas un valsts līmeņa iniciatīvām, kas ir vērstas uz
kultūras un dabas kultūras mantojuma saglabāšanu.
Ieviest

regulējošo

dokumentu

un

aizsardzības

likumdošanas

ievērošanas un pārvaldības nolūkā.
Iepazīstināt ar galvenajām iniciatīvām kultūras mantojuma aizsardzībā
un veicināšanā kopienas un valsts līmenī.
Sniegt pārskatu par esošajām vajadzībām un sasniegumiem attiecībā uz
kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Specifiskais uzdevums:
Uzzināt par kultūras mantojuma saglabāšanas iniciatīvām, kas norit
dažādās jomās, kā arī par institūcijām un pārstāvniecībām, kas
nodarbojas ar to.
Gūt ieskatu regulējošās un aizsardzību nosakošās likumdošanas
dokumentu meklēšanas un apstrādes metodēs.
Iepazīstināt ar galvenajām iniciatīvām attiecībā uz kultūras mantojuma
saglabāšanu un veicināšanu valsts un kopienas līmenī.
Sniegt apskatu par esošajām vajadzībām un sasniegumiem attiecībā uz
kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.
Ilgums (5%)
Plānotais ilgums stundās: 20 stundas
Mācību kursa teorētiskās daļas ilgums: 80%
Mācību kursa praktiskās daļas ilgums: 20%
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Ietvara uzdevumi:
Izveidojiet vispārēju dokumentu avotu sarakstu vietējā, reģionālajā,
valsts un Eiropas līmenī un salīdziniet tos, lai tādējādi izstrādātu vienotu
resursu par

dažādiem kultūras mantojuma aspektiem

sarakstu:

likumdošana, iniciatīvas, vietējās attīstības programmas, utt.
Diskutējiet

par

ES

direktīvu

lomu

tās

dalībvalstu

nacionālās

likumdošanas attīstībā.
Imitējiet pasākumu kalendāra izstrādi Eiropas līmenī, kas veicinātu
kultūras mantojuma attīstību no tā interpretācijas skatupunkta, par
piemēru ņemot jau pastāvošās kultūras programmas.
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2. KVALIFIKĀCIJA
PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA
Nosaukums.
Kultūras mantojuma tulks.

Profesijas grupa.
Drošība un vide.

KOMPETENCES (PRASMES)
Vispārējās kompetences.
Kultūras mantojuma raksturojumu izmantojot kā komunikācijas rīku ar kultūras
mantojuma objekta, vietas vai elementa apmeklētājiem, parādiet, kāda ir interese par
attiecīgo mantojumu un veiciniet kultūras mantojuma novērtēšanu un uzraudzību.

Kompetences vienības.
Teorētiskās

kultūras

mantojuma

interpretācijas

izvērtējums

no

tās

pirmsākumiem līdz mūsdienām – kā mūsu darba profesionālās attīstības pamats.
Uzziniet kultūras mantojuma interpretācijas pirmsākumus un jēgu.
Uzziniet, kā teorētiskā interpretācija var tikt izmantota.
Strukturizējiet komunikāciju ap šādiem trim kultūras mantojuma interpretācijas
pīlāriem: zināšanas par resursu, auditorijas zināšanas un interpretācijas tehniku
pārzināšana.
Interpretējamās zināšanas par kultūras mantojuma resursu.
Dažādu mērķa auditoriju zināšanu veidi un raksturojums.
Dažādu interpretācijas tehniku, kā arī dažādu interpretācijas mediju –
gan autonomo, gan personāla nodrošināto – pārzināšana.
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Formulējiet galvenās pārnesamās idejas dažādu interpretācijas pasākumu
ietvaros, piemērojot šīs disciplīnas metodoloģiskos principus.
Izstrādājiet viegli saprotamus pasākumus, kas piesaista un notur
auditoriju.
Izstrādājiet iniciatīvas ar organizētiem tematiskajiem scenārijiem.
Izstrādājiet specifiskus ziņojumus, kas rada saikni starp interpretējamām
resursa vērtībām un mērķa auditorijas interesi.
Izstrādājiet ziņojumus par kultūras mantojuma resursa nozīmi.
Izveidojiet emocionālu un intelektuālu saini starp auditoriju un kultūras
mantojuma resursu.
Pēc iespējas vairāk uzsveriet resursa uzraudzības un aizsardzības
būtiskumu.
Izvērtējiet dažādu interpretācijas pasākumu pamataspektus.
Izstrādājiet un ieviesiet nepieciešamās tehnikas, lai kvantitatīvi un
kvalitatīvi izvērtētu interpretācijas produktu un pasākumu plusus un
mīnusus, ar mērķi optimizēt iegūtos rezultātus.

PROFESIONĀLĀ VIDE
Redzesloks.
Publika
Darba ņēmēji un pašnodarbinātās personas

Saistītie priekšmeti.
Ievads kultūras mantojuma interpretācijā.
Interpretācijas trīs pīlāri.
Interpretācijas pasākumu metodoloģija, struktūra un izstrāde.
Komunikācijas stratēģijas.
Programmas novērtēšana un interpretācijas pakalpojumi.

19

