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Projekta pārskats

INTEPA projekts tiek īstenots Leonardo da Vinči programmas ietvaros, kas
sācies 2010. gada nogalē un ilgs pusotru gadu. Šī projekta galvenais uzdevums
ir adaptēt iepriekšējā projekta IN-NATURE „Dabas un lauku tulks: Inovatīvas
apmācības” mācību metodes jaunu dalībvalstu vajadzībām, pilnveidot tās tā, lai
atbilstu reālām mērķauditorijas vajadzībām ikvienā valstī. Projekta partnervalstis
ir Spānija, Igaunija, Latvija, Bulgārija, Turcija un Rumānija.
Projekta attīstība
Projekta dalībvalstīs veikti pētījumi par apmācību vajadzībām kultūrvēsturiskā
mantojuma izpratnes jomā. Tā kā projektā plānota arī informatīvu materiālu izstrāde,
projekta partneri vienojušies par šo materiālu dizainu un saturu. Šie materiāli būs
pieejami partnervalstu valodās, un tajos tiks apkopota informācija par projekta mērķiem,
mērķauditoriju, galvenajām aktivitātēm un rezultātiem. Materiālos būs apkopota arī
dalībvalstu organizāciju kontaktinformācija un projekta mājaslapas adrese.
Projekta mājaslapa (www.intepaproject.eu) jau ir pieejama, kā arī izveidota vietne
blogošanai. Pēc tam, kad projekta dalībvalstis būs adaptējušas Didaktisko rokasgrāmatu
savas valsts vajadzībām, tie tiks augšuplādēti arī
mājaslapā.
2011. gada 4. un 5. maijā Trjavnā, Bulgārijā,
norisinājās II Starptautiskā projekta partneru
tikšanās. Projekta partneri pārrunāja līdz šim
paveikto, kā arī vienojās par nākamajiem
uzdevumiem un to izpildes termiņiem, piemēram,
dalībvalstu ziņojumu izveide, kas apkopotu
informāciju par galvenajiem kultūrvēsturiskiem objektiem projekta dalībvalstīs, kā arī
informāciju par iespējamām darba vietām.
Otrajā semināra dienā piedalījās arī vietējās sabiedrības pārstāvji un profesionāļi, kas
tika iepazīstināti ar projekta ideju un partnervalstīm. Tika pārrunāti iespējamas
nodarbinātības jautājumi kultūrvēsturiskā mantojuma sfērā lauku reģionos.
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Dažas kultūrvēsturiskas vietas…
DASKALOVA MĀJA – daļa no Kokgriezumu un ikonu apgleznošanas muzeja Trjavnā.
Daskalova Māja ir viena no skaistākajām senajām mājām, kas
saglabājušās līdz mūsdienām. Visievērojamākais šajā mājā ir
kokgriezumā veidotie griesti divās guļamistabās. Tie tika
izveidoti pēc Vecā Meistara un viņa mācekļa derībām. Istabas
pilda maigie maija un karstie jūlija saules stari. Šīs derības –
sacensības
tiek
uzskatītas
par
pirmajām
bulgāru
mākslinieciskajām sacensībām.
No maija līdz septembrim Daskalova Māja piedāvā vakara
apmeklējumus. Saskaņā ar senām Trjavnas tradīcijām ikviens muzeja apmeklētājs tiek izrotāts ar
apgleznotu efejas lapu (krāšņi apgleznota ar eļļas krāsām), šo lapiņu apmeklētājs var paturēt sev
par piemiņu no Trjavnas.
Par efejas lapu krāsošanas tradīciju Trjavnā…
Apmeklējot Daskalova Māju – muzeju vakarā, jūs dzirdēsiet
šādu stāstu:
Senos laikos starp Gabrovo pilsētu un Trjavnu notika nemitīga
sacensība. Gabrovo iedzīvotāji ceļoja uz Vīni, Peštu, Bukaresti
un pārveda mājās mākslīgos ziedus, kurus bija iecienījuši
izmantot ziemā, nomainot dabīgos ziedus ar mākslīgiem.
Gabrovo pilsētas sievietes mēdza ierasties pilsētas tirgū
izrotājušās ar šiem krāšņajiem ziediem un to kompozīcijām,
padarot Trjavnas sievietes skaudīgas. Tad atjautīgie Trjavnas
ikonu gleznotāji nolēma izsmalcināti apgleznot mūžzaļās efejas lapas, kuras tad matos nēsātu
Trjavnas sievietes. Gabrovo dāmām šī doma tik ļoti patika, ka tās vienmēr palūdza kādu
apgleznotu efejas lapiņu arī sev.
Ikviens apmeklētājs var izkrāsot savu efejas lapiņu. Pēc tam, kas lapa iezīmēta ar dažām
zigzagveida līnijām, tiek ļauta vaļa fantāzijai – spīdumiņi, līnijas un punktiņi dažnedažādākajās
krāsās.

Efeju apgleznošana Daskalova Mājā - muzejā
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Kokgriešanas apmācības
Daskalova Mājā – muzejā vasaras mēnešos iespējams apgūt kokgriešanas prasmes gan grupās,
gan individuāli. Šī iespēja palīdz apgūt un izprast senās kokgriešanas tradīcijas un galvenos
virzienus un raksturiezīmesTrjavnā. Apmeklētāji iemācīsies, ka kokgriešana jeb ksilogrāfija ir
kokapstrādes veids turot nazi griešanai vienā rokā vai kalti abās rokās, vai arī vienā rokā turot kalti
un otrā koka āmuru, tādā veidā izdekorējot koka figūru.
Muzeja apmeklētājiem ir unikāla iespēja izmēģināt un pilnveidot savas kokgriešanas prasmes, kā
arī izgrebto figūru paturēt sev kā suvenīru.
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Kokgriešanas apmācībās muzeja apmeklētāji dekorē koka karoti un “talerka” (koka šķīvi)

RAIKOVA māja - muzejs
No maija līdz septembrim muzeja
apmeklētājiem ir iespēja apskatīt
vecmodīgu
izstādi,
pagaršot
mājās gatavotu rožu vai ķiršu
liķieri,
kā
arī
ievārījumu,
paklausīties senas, romantiskas
melodijas, kas raksturīgas 18.
gadsimta
pilsētas
dzīvei
Bulgārijā.
Muzeja apmeklētājiem ir iespēja
arī apmeklēt Retro foto studiju,
un patiesi sajust 18. gadsimta
raksturiezīmes.

Gluži kā 18. gadsimtā
Foto: Todor Totev, no privātā arhīva, INTEPA projekta fotogrāfijas
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