III ARTIKKEL, mai 2011
Veneta Georgieva, INFOCENTER, Bulgaria

INTEPA: uute koolituskavade edastamine ja kohandamine pärandi
interpreteerimise alase kvalifikatsiooni jaoks
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ÜLEVAADE PROJEKTIST
INTEPA on poolteist aastat kestev Leonardo da Vinci uuendussiirde projekt, mida
viiakse ellu Elukestva Õppe Programmi toetusel. 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.
INTEPA on seotud kutsehariduse arendamise ja täiendamisega ning selle eesmärgiks
on pärandi tõlgendamise alase koolituse kaudu suurendada inimeste tööhõivet
kultuuriturismi ja keskkonna alal.
Projekti partneriteks on 7 organisatsioon 6 Euroopa riigist: Hispaaniast, Eestist,
Bulgaariast, Türgist, Lätist ja Rumeeniast.
PROJEKTI RAAMES TOIMUVAST
Igas partnerriigis viidi läbi pärandi tõlgendamise alase koolitusvajaduse uuring.
Koostamisel on projekti tutvustavad infovoldikud igas partnerriigi keeles. Voldikud
annavad ülevaate projekti eesmärkidest, sihtrühmadest, peamistest tegevustest ja
tulemustest. Lisaks antakse teavet partnerorganisatsioonide konktaktandmete ning
projekti kodulehe kohta.
Projekti kodulehekülg (www.intepaproject.eu) on juba avatud, koostamisel on blogid.
Edaspidi, kui didaktiline juhendmaterjal kohandatakse vastavalt iga riigi vajadustele, on
ka seda võimalik projekti kodulehelt alla laadida.
II rahvusvaheline projektikoosolek toimus 4.-5.
Mail 2011 Tryavnas, Bulgaarias. Arutati nii
senitehtut kui kavandati järgnevaid tegevusi
seoses
didaktilise
juhendmaterjaliga
ning
huvitavaid
pärandkultuuri
objekte
sisaldava
kogumiku koostamisega. Teisel koosolekupäeval
ühinesid ka kohalikud elanikud ning asjalised,
kellele projekti ning partnereid tutvustati. Toimus arutelu pärandi tõlgendamise alase
tööhõive teemadel.
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NÄITEID KOHALIKU PÄRANDI TÕLGENDAMISEST
DASKALOVA MAJA – on üks osa puidunikerdamise ja ikoonimaali muuseumist, olles
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ühtlasi ka üheks kaunimaks säilinud varase ärkamisaja
aegsetest hoonetest. Kõige tähelepanuväärsemateks
objektideks majas on puitnikerdustega kaetud laed
kahes magamistoas. Nende valmine võttis aega kuus
kuud, töösse olid rakendatud nii vana meister kui tema
õpipoiss. Nii rahulik maikuu kui tuline juulikuu päike lööb
ruumid särama, tuues välja eheda Bulgaaria
kunstiteose.
Maist septembrini on Daskalova Maja võimalik õhtuti
külastada.
Ammuse Tryavna traditsiooni kohaselt
kaunistatakse iga külastaja värvitud luuderohulehega, mis
jääb meenutama uuesti elule ärganud Tryavna linna.

Tryavna VÄRVITUD LUUDEROHU LEHTEDE TRADITSIOON Kui te külastate mõnel õhtul
Daskalova muuseumi, kuulete te alljärgnevat lugu:
Ammustel aegadel olid tööstuslik Gabrovo linn ning Tryavna linn
suurteks rivaalideks. Gabrovo elanikud reisisid Biini, Pesti ja
Bukaresti ning tõid kaasa kustlilli, et talveperioodil nendega puid
ja põõsaid ehtida. Gabrovo naised käisid laatadel, ehitud nende
kunstlilledega, püüdes Tryavna naisi kadetaks teha. Siis
otsustasid Tryavna nutikad ikoonimaalijad hakata dekoreerima
igihaljaid luuderohu lehti, millega Tryavna naised oma soenguid
ehtima hakkasid. See oli nii kena, et isegi Gabrovo naised
hakkasid endale neid värvitud lehti paluma.
.
Iga külastaja saab proovida kogenud juhendaja käe all endale lehe maalida. Esmalt maalitakse
piirjooned ning mõned sik-sakid, millele järgneb vaba loomingut kasutades õite, joonte, täppida ja
muu seesuguse maalimine punastes, kollastes, sinistes, valgetes ja muudes värvitoonides.

Luuderohu lehele maalimine Daskalova Majamuuseumis
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PUUNIKERDAMISE KOOLITUS
Suvekuudel korraldab Daskalova Majamuuseum puunikerdamise alaseid koolitusi nii gruppidele kui
üksikisikutele. See aitab külastajaid õppida rohkem Tryavna Puidunikerdajate Koolkonna iidsetest
traditsioonidest ja peamistest trendidest. Külastaja õpib, et puunikerdamine (ksülograafia) on
puidu töötlemise viis ühes käes hoitava lõikeriistaga (nuga) või kahe käega hoitava peitliga, või
hoides ühe käega peitlit ning teise käega puuvasarat, mille tulemuseks on puidust kuju või
puitobjektil olev skulptuurilaadne ornamentika.
Touristid saavad kasutada unikaalset võimalust ise puidu nikerdamise alal kätt proovida ning
mälestuseks enda valmistatud eseme kaasa võtta.
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Puunikerdamise koolitusel osalejad dekoreerimas puidust lusikat ja taldrikut.

RAIKOVA MAJAMUUSEUM
Maist
septembrini
saavad
külastajad jälgida vanaaegset
moeshowd,
proovida
kodus
valmistatud roosi- või kirsilikööri
ja kodust moosi, kuulata vanu
romantilisi laule ning seeläbi
kogeda tüüpilist, 18. sajandi
bulgaariale
omast
linnaelu.
Muuseumi
töötoast
leiavad
külastajad ka RETRO-FOTOSTUUDIO,
saamaks
tõelise
tunnetuse 18. sajandi riietest ja
interjöörist.
18. sajandi hõng
Fotod: Todor Totev, erakollektsioon ning INTEPA projekti fotod
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