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PROJEKTA PĀRSKATS
Projekts “INTEPA: „Jaunu apmācību pieeju pārnese un pielāgošana kvalifikācijai
Kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācijas jomā” [„Transfer and adaptation of new training
itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field]” ir ietverts Leonardo da
Vinču mūžizglītības programmā kā Inovāciju pārneses projekts. Šo programmu Spānijā
vada Eiropas Izglītību Programmu neatkarīgā institūcija (OAPEE - Autonomous Body of
European Educational Programmes).
INTEPA ir 1.5 gadus ilgs Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekts, kura ietvaros
granti tiek nodrošināti no Mūžizglītības programmas. Šā projekta ietvaros tiks piemēroti
iepriekšējā projekta IN-NATURE: „Dabas un Pilsētas reāliju interpretācija: Inovatīvas
apmācības” [„Nature and rural realm interpreter: An innovative training”] rezultāti, lai
to būtu ērtāk lietot mērķa grupām jaunajās valstīs. Partnerībā ir iesaistījušies septiņas
partnerorganizācijas un asociācijas no 6 valstīm – Spānijas, Turcijas, Bulgārijas,
Igaunijas, Latvijas un Rumānijas.
Projekta mērķis ir attīstīt profesionālās izglītības jomu, veicinot apmaiņas, sadarbības un
mobilitātes aktivitātes starp dalībvalstīm, kā arī jaunu disciplīnu, kas palīdzēs uzlabot
nodarbinātības iespējas sektorā „Kultūras un vides tūrisms”, apmācības.
Lai identificētu apmācību vajadzības Kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācijas jomā, tika
veikts atsevišķs pētījums katrā no valstīm. Iepriekš minētais pētījums ietvēra sevī
anketēšanu, kas tika pielāgota katras valsts vajadzībām, un katrs partneris bija atbildīgs
par atsauksmju iegūšanu vismaz no 30 respondentiem, kas pieder ieinteresēto personu
grupai, proti, muzejiem, dabas centriem, tūrisma profesionālajām vidusskolu aģentūrām,
nevalstiskajām organizācijām, ar tūrismu saistītām institūcijām utt.
PROJEKTS ATTĪSTĪBĀ
Katrā no iesaistītajām valstīm tika veikti pētījumi par apmācību vajadzībām
Kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācijas jomā. Tā kā projekts paredz izstrādāt
informatīvos bukletus, projekta komanda ir izvēlējusies vienotu to dizainu un saturu.
Bukleti būs pieejami dažādās valodās, un tajos tiks ietverta informācija par projekta
uzdevumiem, mērķa grupām, galvenajām aktivitātēm un to rezultātiem. Tajos tiks norādīta
arī informācija par projekta partnerorganizācijām, projekta tīmekļa platforma un partneru
emuāri.
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Viena no svarīgākajām lietām, kas nodrošina labās prakses piemēru apmaiņu, ir tā, ka
katra no valstīm sagatavos fotogrāfijām un attēliem ilustrētu rakstu Kultūrvēsturiskā
mantojuma interpretācijas jomā. Līdz ar to rezultātā tiks iegūti septiņi raksti (pa vienam
rakstam no katra partnera), kuros tiks aprakstītas šajā jomā veiktās aktivitātes.
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Projekta tīmekļa vietni izstrādāja sponsors, taču emuāri katram partnerim tika izveidoti, lai
tie varētu augšupielādēt darbus Kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācijas jomā.
2. Startpautiskā sanāksme notika
2011. gada 4. un 5. maijā Trjavnā
(Bulgārija). Tika runāts par līdz šim
sasniegtajiem rezultātiem, kā arī
paredzēti
nākošie
veicamie
pasākumi attiecībā uz didaktiskās
rokasgrāmatas izstrādāšanu un
piemēru
uzskatāmu
attēlošanu
(objektu krājuma izveidi), tādējādi
parādot kultūrvēsturiskā mantojuma
interpretācijas paraugus un norādot
uz nodarbinātības potenciālajiem
resursiem.

Otrajā sanāksmes dienā piedalījās vietējie iedzīvotāji un profesionāļi, kam tika
prezentēta projekta ideja un partneri. Notika diskusijas par potenciālajām nodarbinātības
formām Kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācijas jomā lauku reģionos.
3. Transnacionālā partneru sanāksme notiks 2011. gada 26. – 27. oktobrī Igaunijā. Šī
sanāksme ļaus partneriem dalīties un salīdzināt pētījumu rezultātus un diskutēt un plānot
turpmākās projekta aktivitātes. Pēdējais no minētajiem ietver sevī izmēģinājuma
apmācību kursu organizēšanu katrā no valstīm un Didaktiskās rokasgrāmatas
izstrādāšanu, kā arī tīmekļa vietņu, kas ir saistīti ar kultūrvēsturisko mantojumu, un
nodarbinātības resursu šajā jomā saraksta sastādīšanu.
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IEPAZĪSTINĀŠANA
ANAVARZAS
VĒSTURISKĀS
PILSĒTU
UN
PILI
STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ UN VIETĒJO IEDZĪVOTĀJU PIELĀGOŠANA TŪRISMA
POTENCIĀLA RADĪŠANAI
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Projekta mērķi:

• Likt
apzināties
Dilekkajas
ciema
iedzīvotājiem
Anavarzas
pils
un
vēsturiskās pilsētas, kurā viņi dzīvo un kas
atrodas vēsturiskā vietā, vērtību, un radīt
jaunas darba iespējas ar ciemata
apmeklētāju potenciāla palīdzību, uzverot
šī reģiona tūrisma iezīmes.
• Veikt izrakumus Anavarzas vēsturiskajā
pilsētā un pilī, un veidot sabiedrisko domu
ar mērķi rūpēties un aizsargāt vēsturiskās
drupas un pieminekļus.
• Universitātes studentiem nodrošināt
īslaicīgas darba vietas
Anazarbus clikya rietumu vārti un Anavarzas pils

Darbības plāns, lai īstenotu projektu:

•
•
•

•
•
•
•
•

Pili un vēsturisko pilsētu fotografē eksperti, ziņojot par tehniskajiem datiem.
Vākt publikācijas par šo reģionu.
Sagatavot didaktiskās programmas ar savākto materiālu palīdzību, rīkojot
seminārus Dilekkajas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir noteikta veida izglītība, un
noteiktai universitātes studentu grupai varētu sniegt zināmu informāciju, lai
tādējādi ar to varētu iepazīties arī reģiona viesi.
Meklēt dotācijas ciemata iedzīvotājiem un studentiem, sadarbojoties ar Kultūras
ministrijas vienībām un nevalstiskajām organizācijām.
Izveidot informācijas stendus Dilekkajas ciematā un Anavarzas pilī.
Izveidot emuāru, kurā tiktu publicēti pētījumi, fotogrāfijas un mīti par vēsturisko
ciematu un pili.
Izdot 2000 brošūras un nosūtīt tās tūrisma birojiem Turcijā un citur pasaulē,
tādējādi veicinot to, lai reģions tiktu ietverts ceļojumu programmās un tūrēs.
Sagatavot 200 didaktisko materiālu, kuros būtu iekļauta tehniskā informācija,
kopijas.
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REĢIONA PIELĀGOŠANA ANAVARZAS – KOPĒJA KULTŪRVĒSTURISKĀ
MANTOJUMA ATKLĀŠANAI
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Anavarza – vieta, kurā tika sarakstīta
pasaules vecākā medicīnas grāmata
Dioskorides “Materna Medicana”,
atrodas 28 km attālumā no Ceihanas
rajona Adanas provincē.
Mozaīku apskatīšanai, monumentālo
vārtu,
kolonāžu,
amfiteātra,
hipodroma drupu un pašas pils, kas
pēc 300 pakāpienus garā ceļa
paceļas kalnā virs Hz. Ali (4. islāma
kalifs) cirstās aizas, apskatīšanai
visieteicamākie ir tieši vasaras
mēneši. Šī reģiona musulmaņi māk izstāstīt leģendu par to, kā Pravieša znots esot izvilcis
savu zobenu un izšķēlis plaisu kalnos, lai viņš varētu jāt tai cauri savā zirgā, kad tam
sekoja viņa ienaidnieks. Tā kā pils apkaimē atrodas gan viesnīca, gan viesu nams, kas
ļauj tur uzturēties ilgāk par dienu.
20. gadsimta 70. gados Anavarzas vēsturiskajā pilsētā tika atrast sarkofāgs, kas pašlaik
tiek glabāts Adanas muzejā. Reģiona plāns no gaisa izstrādājuši vācu zinātnieki. Līdz ar
to ir ļoti iespējams uz zemes atrast drupas. Anavarza, pie kuras krustojas Kadirli,
Ceihanas, Kozanas rajoni, atrodas Dilekkajas ciemata robežās. Anavarza, kas ir Cilicias
līdzenuma nozīmīga pilsēta, atrodas vietā, kur tiekas Sunbas strauts un Ceihana. Kalna
virsotnē atrodas minētā pils.
Lai arī tika uzskatīts, ka vēsturisko
pilsētu būvēja Asīrieši 9. gadsimtā
pirms mūsu ēras, noteikta informācija
par vēsturisko pilsētu tomēr pieder
Romas Impērijas ērai. Anavarza, kas
caur Augustus bija savienota ar
romiešu zemēm, ir bijis viens no
svarīgākajiem
attiecīgās
ēras
centriem. Pilsētā ir tikuši uzbūvēti
izcili pieminekļi par godu Impērijai.
Islāma ēras sākuma laikā Anazarbus
kļuva par nodalošo zonu starp arābiem un bizantiešiem, kas ik pa laikam nonāca te
vienas, te otras puses īpašumā. Kad turki iekaroja Anatoliju, tajā vispirms dominēja Seljuk
turki, bet vēlāk – Osmaņu Impērija.
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