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ОБЩО ЗА ПРОЕКТА
Проект ИНТЕПА се реализира по секторна програма „Леонардо да Винчи”, в рамките
на програма “Учене през целия живот" и е със срок на действие 18 месеца. Целта е
трансфер на резултатите от предшестващ проект IN-NATURE: "Интерпретатор на
природата и селския свят: Иновативно обучение ."
Проект ИНТЕПА е свързан с развитие и подобряване на професионалното обучение
и цели да обезпечи обучение по нова дисциплина за насърчаване на заетостта в
областта на културния туризъм и опазване на околната среда. Тази дисциплина се
нарича „Интерпретация на културното наследство”. Проектът се реализира от 7
организации от 6 европейски държави – Испания, Естония, България, Турция, Латвия
и Румъния.

ПРОЕКТЪТ В РАЗВИТИЕ
Освен проучване на нуждите от интерпретация на културното наследство, което
се проведе във всяка една страна, проектът предвижда и създаването на
информационни брошури. Направен е избора относно дизайна и съдържанието на
брошурата. Тя ще в ключва информация за целите на проекта, целевите групи,
основните дейностти и резултати, както и координати на организациите партньори
(уеб платформа, блогове).
Изработен и достъпен е уеб сайта на проекта (www.intepaproject.eu), както и
блоговете на всяка държава. На по-късен етап в сайта ще бъде публикувано и
дидактическото ръководство, адаптирано към специфичните нужди на всяка страна.
На 04 – 05 Май 2011 г. в Трявна (България)
се проведе II-рата международна среща.
Обсъдиха се постигнатите резултати до
момента и бяха начертани следващите
стъпки по
приспособяване
на
дидактическото ръководство и създаване на
досиета (сборници) с обекти, представящи
интересно
културно
наследство и
потенциални ресурси за заетост, свързани с
тях.
През втория ден от срещата участваха и местни граждани и специалисти, пред които
беше представена проектната идея и партньорството. Проведе се дискусия за
потенциални форми на заетост в областта на културното наследство в селските
региони.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-21053
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на представяне на културното наследство

ПРИМЕРИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА МЕСТНО НИВО

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
С подкрепата на Програма за учене през целия живот

ДАСКАЛОВА КЪЩА – част от Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство
Даскалова къща е една от най -красивите ранно
възрожденски къщи, запазени до днес. Най –
забележителното в нея са резбованите тавани в
двете соби. Те са работени след облог между стария
майстор и н еговия калфа в продължение на шест
месеца. Стаите се озаряват от лъчите на спокойното
майско и горещото юлско слънце. Това благородно
състезание се смята за първия български художествен
конкурс.
Музеят предлага вечерни посещения на Даскаловата
къща през периода май – септември с традиционна
почерпка и фолклорна програма. По стара тревненска
традиция гостите се закичват с „писан бръшлян”
(свежо листо бръшлян, пъстро изрисуван с бои). Гостите
го отнасят със себе си като спомен от красивия
възрожденски град.
РИСУВАНЕ НА ЛИСТА ОТ БРЪШЛЯН – ТРЕВНЕНСКА ТРАДИЦИЯ
Ако вечер посетите Даскалова къща ще чуете
следната история:
В миналото имало постоянно съперничество между
индустриалния град Габрово и
град Трявна.
Гражданите от Габрово често пътували до Виена,
Пеща и Букурещ и носели букети от изкуствени
цветя, които ползвали през зимния сезон вместо
живи. На панаирите габровки се кичели с тези
красиви изкуствени китки-цветя, а жените от Трявна
им завиждали. Така на остроумните тревненските
зографи дошла идеята да у красят листа от
вечнозеления бръшлян, които тревненки носели в косите си. Тези изящни листа били
толкова атрактивни, че винаги, когато идвали в Трявна Габровки не пропускали да се
сдобият с тях.
Всеки посетител може да опита да рисува върху листа от бръшлян с акварелни бои под
ръководството на професионалисти. След очертаване на листото с прави и няколко
зиг-загообразни линии идва свободата на въображението – цветове, линии и точки
боядисани в керемидено, вишнево, бяло и червено.
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Рисуване върху бръшлян в Даскалова къща

ОБУЧЕНИЕ ПО ДЪРВОРЕЗБА
През летните месеци в Даскалова къща се обучават групи или отделни лица в
изкуството дърворезба. Целта е те да се запознаят отблизо с тревненската резбарска
школа и
нейните направления. Дърворезбата е художествена о бработка на
дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви и
изображения.
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Туристите имат уникалната възможност да се опитат сами да изработят сувенир и да го
отнесат със себе си като спомен от Трявна.
Обучение по дърворезба със заготовка дървена лъжица и талерка

РАЙКОВА КЪЩА
Музеят
предлага
вечерни
посещения на Райковата къща
през периода май – септември.
Гостите имат възможност да
наблюдават ревю
от стари
градски тоалети, да опитат
ликьор от вишни или рози и
домашно приготвено сладко на
фона на романси от минали
времена,
характерни
за
Българския градски живот от 18
век.
В дюкяна на къщата се намира
РЕТРО-ФОТО СТУДИО, в което
желаещите могат да запечатат
на
лента
усмивки
от
пребиваването си в Трявна.

Усещане от 18 век

Фотография: Тодор Тотев, личен архив и фотографии по проект «Интепа»
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