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ÜLEVAADE PROJEKTIST
INTEPA - uute koolituskavade edastamine ja kohandamine pärandi
interpreteerimise alase kvalifikatsiooni jaoks – on Leonardo da Vinci projekt, mida
viiakse ellu Elukestva Õppe Programmi toetusel. Programmi haldab Hispaania
organisatsioon OAPEE (Autonoomne Euroopa Haridusprogrammide Organisatsioon).
on poolteist aastat kestev
INTEPA on 18 kuud kestev LdV programme uuendussiirde project. Projekti raames
kohandatakse eelneva projekti IN-NATURE: “Nature and rural realm interpreter: An
innovative training” (LOODUSES: “Looduse ja maapiirkonna tõlgendaja: uutmoodi
koolitamine”) tulemusi, et neid kasutada uutel sihtrühmadel uutes riikides. Projekti
partneriteks on 7 organisatsiooni 6 Euroopa riigist: Hispaaniast, Rumeeniast, Türgist,
Bulgaariast ja Balti riikidest – Eestist ja Lätist. Partnerriigid hõlmavad Euroopa erinevad
geograafilised piirkonnad, oma erinevate kultuuride ja tsivilisatsioonidega. Seega viivad
INTEPA projekti ellu erinevad organisatsioonid Läänemerest Musta Mere ja Atlandi
Ookeanini.
INTEPA on seotud kutsehariduse arendamise ja täiendamisega ning selle eesmärgiks on
pärandi tõlgendamise alase koolituse kaudu suurendada inimeste tööhõivet kultuuriturismi
ja keskkonna alal.
Igas partnerriigis viidi läbi pärandi tõlgendamise alase koolitusvajaduse uuring. Uuring
viidi läbi tuginedes ühisele küsimustikule, mida vastavalt iga riigi oludele veidi kohandati.
Iga partneri ülesandeks oli koguda vähemalt 30 vastust asjaosalistelt, kelleks on turismi
valdkonnaga kokku puutuvad muuseumid, looduskeskused, kutsekoolid, riigiasutused,
mittetulundusühingud jms.
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PROJEKTI RAAMES TOIMUVAST
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Alates esimesest rahvusvahelisest projektikoosolekust, on partnerorganisatsioonid
paika pannud projekti toimimise reeglid, tegevuskava, logo ja tähtajad.
Koolitusvajaduse uuring on samuti igas partnerriigis läbi viidud, selgitamaks välja
vajadust pärandi tõlgendamise alase koolituse järele.
Projekti raames on koostatud ühise disaini ja sisuga informatiivsed voldikud iga
partnerriigi keeles. Voldikud annavad ülevaate projekti eesmärkidest, sihtrühmadest,
peamistest
tegevustest
ja
tulemustest.
Lisaks
saab
voldikutest
teavet
partnerorganisatsioonide kohta, samuti projekti kodulehe ja partnerite blogide aadressid.
Projekti kodulehe aadressiks on www.intepaproject.eu ning sealt leiab lingid ka iga
parnteri blogidele. Üks olulisemaid tegevusi on parima praktika näidete alane kogemuste
vahetus ning see toimub pärandi tõlgendamise alaste
illustreeritud artiklite vormis. Iga partner koostab ühe artikli,
seega koguneb neid projekti jooksul kokku 7. Samal ajal
koostab iga partner oma piirkonna pärandi tõlgendamise alaste
näidete kogumiku, mille lõpuosas antakse ka ülevaade pärandi
tõlgendamise alaste võimalike töökohtade profiilist.

Teine rahvusvaheline projektikoosolek toimus 4.-5. mail 2011 Tryavnas, Bulgaarias.
Arutati nii senitehtut kui kavandati järgnevaid tegevusi seoses
õppematerjali ning huvitavaid pärandkultuuri objekte sisaldava
kogumiku koostamisega. Teisel päeval toimus kohalike elanike
osavõtul arutelu pärandi tõlgendamise alase tööhõive teemadel.
Külastati ka Raykova majamuuseumi, kus osalejad said tunda
18. sajandi hõngu, riietades end ajastu kostüümidesse.
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Kolmas rahvusvaheline projektikoosolek toimus 25.-27. oktoobril Eestis. Esimesel
päeval, teel Tallinnast Võrru, tehti mitmeid peatusi. Külastati Põltsamaad ja degusteeriti
puuviljaveini, tutvuti Tartu olulisemate vaatamisväärsustega professionaalse giidi
juhendamisel (Raekoja Plats, Tartu Ülikool jms). Kõik need objektid saavad
interpreteerimise läbi külastajatele paremini tuttavaks ja lähedaseks. Teisel päeval
tutvustasid osalejad igas riigis projekti raames tehtut, arutati vahearuandega seonduvaid
küsimusi. Toimus arutelu edasiste tegevuste osas ning pandi paika järgmise koosoleku
toimumise aeg ja koht – 6.-7. märts 2012 Riias, Lätis. Eesti koosoleku viimasel päeval
külastati Seto kogukonda Obinitsas, Venemaa piiri lähistel.
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PÄRANDI TÕLGENDAMINE BUKARESTIS, RUMEENIAS
Pärandi tõlgendamist saab käsitleda kui instrumenti pikaajaliseks keskkonnakaitseks,
lähtudes pikaajalisest majanduslikust arengust, mis saab asset leida tänu majanduslikule,
sotsiaalsele ja keskkonna-alasele kooskõlale, mis võimaldab bio-kultuurilise
mitmekesisuse juhtimist.
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Projekti eesmärgiks on:
 Suunata kohalikku kogukonda keskkonda kaitsma;
 Väärtustada keskkonna kaitsmise läbi saadud kogemusi, kogudes erinevatest
riikidest ja erinevatelt organisatsioonidelt parima praktika näiteid;
 Saada aru kogukonna liikmetest ja kohaliku ajaloopärandi kaitsmise vastu huvi
puudumise negatiivsetest aspektidest
 Arendada suhtlemisoskust
 Luua positiivne suhtumine kohalikku pärandisse, stimuleerides huvi suurenemist
tasakaalustatud keskkonna säilimise vastu.
 Praktiseerida kohaliku pärandi esitlemise oskust
Projekti tulemuseks on:
•

•
•
•
•
•
•
•

Suurenev vastutustunne keskkonna kaitsmise osas, mis saavutatakse terve
kogukonna kaasamise läbi, arendades keskkonnateadlikkust ning üleEuroopalist mõtlemist ühiseks tegutsemiseks kultuuripärandi säilitamise
nimel.
Spetsialistide parem koolitamine ja arendamine, et nad oleksid teadlikud
ümbritsevast keskkonnast ning kaasatud keskkonnakaitse küsimustesse.
Uued turismipakkumised ja töökohad pärandi tõlgendamise valdkonnas.
Uued turismimarsruudid Bucharestis ja peallinna ümbruskonnas.
Bucharesti kõrgkoolides uue õppekava arendamine, et pakutaks
valikainena kursusi pärandi tõlgendamise alal.
Pärandi Tõlgendamise Keskuse arendamine riiklikul tasandil.
Riiklikul tasandil koolitusprogrammide väljatöötamine eraettevõtetele.
Kultuuri-diplomaatia programmi väljatöötamine noortele, kes hakkavad
tööle diplomaatia ja/või rahvusvaheliste suhete valdkonnas.
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TURISMIMARSRUUDID JA PÄRANDI TÕLGENDAMINE

Snagov klooster

Meie piirkonnas on palju legende nii kuningate kui tavainimeste kohta, kellest on saanud
rahvuskangelased; samuti on palju kloostreid, mis on unikaalsed nii Rumeenia kui
Euroopa religioosses maailmas.
Meie inimesed on tolerantsed mitmekesise kultuuri ja tsivilisatsioonide vastu, mis on
Rumeenias arenenud. Alates keskajast kuni praeguseni oli Bukarest oluline religioosne
keskus. Nii kloostrid, Vlad Tepes legendid, rahvuslik mütoloogia kui ka Bukarestis
paiknevad pärandi objektid on kõik võimalikud pärandi tõlgendamise objektid ning
lähiaastatel kavatseme projektiga laieneda ka teistesse Rumeenia linnadesse ja
küladesse.
Codrii Vlăsieiwas on metsa nimi, mis ammustel aegadel kattis suure piirkonna LõunaRumeenias, hõlmates nii Bucharesti kui Ilfov maakonna territooriumi. Paksud metsad olid
rumeenlaste pelgupaik suurte migratsioonide ajal, pakkudes head kaitset relvastatud
kodanike vastu, sest ründamiseks pidid nad seal hobuse seljast maha tulema.
Metsadega seonduv ajalugu on rikas – siin leidsid Keskajal aset mitmed lahingud.
1456. aastal võitles Vlad Ţepeş Târguşor-is Vladislav Dan’iga ja võitis lahingu Codrilor
Vlăsiei ääres asuval lahinguväljal. Siin lõi Vlad Ţepeş ka ottomanide armed, mis tuli teda
kukutama. Siin, Codrii Vlăsiei metsas tegi Vlad Ţepeş piinamisriistad inimestele, kes
tahtisd meie piiri rünnata. Mets oli pelgupaigaks paljudele, varjates endas nii ülemast kui
alamast soost inimesi, kes oma tegude tõttu on nüüdseks saanud osaks Rumeenia
folkloorist.
Üks tuntumaid sellest Rumeenia piirkonnast pärit juhte oli Vlad Tepes, meie
turismimarsruudi esimene samm. Olles abiellunud Matthias Corvin'i õega, jätkas Vlad
ottomanide vastest võitlust ning peale 1475. Aasta veetmist Sibiu’s, sai ta Matei abiga
1476. Aastal taas Wallachia troonile. Võit ei jäänud kauaks kestma. Mõningate allkitate
andmetel tapeti Vlad lahingus Ottomanidega, teistele andmetele tuginedes aga reetsid ta
bojaarid ning üks ta teenijatest tappis ta. Ta pea saadeti kingituseks Sultanile, samas kui
keha maeti Bucharesti lähistel asuval üksikul saarel asuvasse Snagov kloostri kirikusse.
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Kui arheoloogid 1930ndatel eemaldasid marmortahvi, mis väidetavalt pidi katma Vlad'i
hauda, leidsid nad eest tühja augu. Legendid räägivad, et keha oli hauast üles tõusnud ja
pead otsima läinud. Snagovi järvel on kõikjal tema vaim ning Briti spetsialistid räägivad
selle piirkonna vaimsest laengust ning selle koha tähtsusest Euroopa vaimse maailma
jaoks. Wallachia troonipärijaks sai vanim poeg Mihnea , kes tapeti 1510. aastal Sibiu
nimelises Rumeenia linnas.
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Pasărea klooster

Teiseks oluliseks sammuks on vanad kloostrid. Meie eesmärgiks on liita need
turismimarsruuti, ühendades seeläbi keskaegse Rumeenia ja Euroopa ajaloo. Samal ajal
on need maapiirkondades asuvad kloostrid uute töökohtade tekkimise allikateks.
Bukaresti ajalugu ja kultuuripärand on tihedalt seotud pealinna lähistel asuvate
maakondade ajaloo ja kultuuriga. Siin on palju legende ja ka tõendusmaterjali haiduci
kohta – tavakodanike, kes keskajal organiseerusid illegaalsesse poolsõjaväelisesse
organisatsiooni, võideldes maaomanike vastu, võttes neilt ära raha ja vara ning jagades
seda vaestele. Samal ajal on kloostrid kohtadeks, mis peegeldavad Rumeenia vaimsust
läbi ajaloo erinevate etappide. Sealt leiame tõendeid nii kultuuri, ajaloo, kirjanduse kui
kunsti vallast. Bucharesti umber, eriti põhjakõljel, leiab ikka veel Codrii Vlasiei metsa
säilmeid ning olulisi vaatamisväärsuseid (Pustnicu mets – Pustnicu klooster ja Pasarea
klooster, Snagov mets – Snagov klooster, Comana mets, Comana klooster, Raioasa
mets, Romanesti mets, Baneasa mets, jne.)
Käesolevas artiklis vaatame lähemalt Pasărea kloostrit, mis asub Brăneşti maakonnas,
Bucharestile suhteliselt lähedal. Tegemist on nunnakloostriga. Selle pühitsemise päev on
Püha Kolmainsus, teine nelipühade päev. Klooster rajati 1813. aastal mil sinna ehitati
Timotei eestvõtmisel puidust kirik. Kahjuks hävis see 1838. a. maavärina tulemusel
täielikult. Kloostrikompleks ehitati uuesti üles naaberkülast saadud toetusrahade eest. It
was in this way that the resident monastic could live each in her own house. Kloostri
territooriumil paikneb muuseum, kus saab tutvuda erinevate liturgiliste objektidega –
ikoonid, keraamika, tikitud esemete tükid ning ka skulptor Gh. D. Anghel’i tööd. Kloostris
elavad nunnad töötavad kloostri töökodades,
valmistades nii väikeseid krutsifikse kui muid
sakraalseid esemeid. Ajavahemikult 1950-1960
klooster rekonstrueeriti patriarh Justinian’i
eestvedamisel ning asutati ka teoloogiline
seminar.
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