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PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI
INTEPA este un proiect de transfer de inovatie dezvoltat în cadrul programului de
Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii cu o durată de 18 luni.Proiectul intenţionează să
transfere rezultatele unui proiect anterior numit IN-NATURE:Natura si interpretarea
sa in spatiul rural:o formare inovatoare.
INTEPA se inteţionează să dezvolte şi să implementeze formări vocaţionale cu scopul
de a promova formarea pentru o nouă disciplină care urmăreşte angajarea unor tineri în
căutarea unui loc de muncă în domeniul turismului cultural şi al protejării mediului
înconjurător.Această disciplină se numeşte Interpretarea Valorilor Patrimoniului
Naţional.Proiectul este implementat în 7 organizaţii din 6 state europeneSpania,Estonia,Turcia,Lituania şi România.
DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI
Studiile nevoilor de formare în domeniul Interpetării Valorilor Patrimoniului Naţional a
fost realizat în fiecare din statele implicate în proiect.Proiectul are în vedere
realizarea,conceperea unor broşuri de informare şi pentru acestea echipa de proiect a
ales un design şi un conţinut comun.Broşurile vor fi valabile în toate limbile ţărilor
prezente în proiect şi vor include informaţii privind obiectivele proiectului,grupurile
ţintă,cele mai importante activităţi şi rezultate.În plus apar detalii legate de fiecare
organizaţie parteneră,platforma web a proiectului şi bloguri pentru fiecare organizaţie
parteneră.
Web site-ul proiectului(www.intepaproject.eu) este de asemenea în funcţiune ca de
asemenea blogurile fiecărei organizaţii.Mai mult,când va fi gata Ghidul Didactic va fi
adaptat la nevoile specifice ale fiecărei ţări şi va fi
publicat pe web site-ul proiectului.
A II-a Întâlnire Internaţională a avut loc în
perioada 4-5 Mai 2011 în Tryavna
(Bulgaria).Rezultatele obţinute până în prezent au
fost discutate precum şi următorii paşi care vor fi
urmaţi pentru realizarea Ghidului Didactic şi
elaborarea de Dosare cu obiectivele de interes
pentru domeniul Interpretării Valorilor Patrimoniului Naţional şi potenţialele resurse
umane şi materiale ale desfăşurării acitivităţilor.
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De asemenea s-au indentificat resursele potenţiale legate de ocuparea forţei de muncă
în fiecare din statele implicate în proiect.
A doua zi a Întâlnirii a avut în vedere invitarea cetăţenilor comunităţii şi a
profesioniştilor cărora li s-a prezentat ideea proiectului şi parteneriatele existente în
cadrul acestui proiect.A avut loc o discuţie pe tema unor potenţiale locuri de muncă în
domeniul Interpretării Valorilor Patrimoniului Naţional în zonele rurale.
EXEMPLE DE POSIBILITĂŢI LOCALE ÎN DOMENIUL INTERPRETĂRII VALORILOR
PATRIMONIULUI

Casa Dascalova-este o parte a muzeului de lemn,sculpură şi pictura icoanelor din
Tryavna.Casa Dascalova este una din cele mai frumoase
case din perioada Renaşterii păstrată până în zilele
noastre.Cele mai semnificative obiecte din casa sunt din
lemn precum şi plafoanele sculptate în cele două
dormitoare.Ele au fost create în urma unui pariu între un
Maestru şi un ucenic care s-au întrecut pentru o
perioadă de şase luni.Acest concurs este considerat
primul în domeniul artistic în Bulgaria.
.
. Din

mai pînă în septembrie Casa Dascalova este
deschisă pentru vizite până seara.Având în vedere o
veche tradiţie din Tryavna fiecare vizitator va fi decorat
cu frunze de iederă pictate(frunzele sunt pictate cu
vopsea în ulei în culori pestriţe)şi îl păstrează ca amintire
a vizitei în frumoasa localitate Tryavna.

Dacă
vizitaţi Muzeul Casa Dascalova la miezul nopţii veţi auzi
povestea următoare:
În vechime a existat o rivalitate constantă între oraşul
industrial Gabrovo şi Tryavna.Cetăţenii din Gabrovo
călătoreau la Viena,Budapesta şi Bucureşti de unde
aduceau flori false pentru a înlocui buchetele de flori
proaspete în sezonul de iarnă.Femeile din Gabrovo arătau
aceste flori la târguri celor din Tryavna şi acestea din
urmă deveneau invidioase.Apoi,ageri la minte pictorii de icoane din Tryavna au decis să
decoreze magistral frunzele verzi de iederă pentru doamnele din Tryavna,care le purtau
Despre tradiţia din Tryavna de colorat Frunze IVY
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în păr.Această iniţiativă a devenit atât de populară încât femeile din Gabrovo în drum
spre oraşul natal se abat din drum prin Tryavna pentru a solicita frunze pictate.
Fiecare vizitator poate să încerce să picteze o frunză sub îndrumarea
profesioniştilor.După ce subliniează frunzele cu o dreaptă şi câteva linii în zigzag vine
libertatea de imaginaţie-flori,linii şi puncte în teracotă,Morello,alb şi roşu.
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Painting on ivy in Daskalova House Museum

INSTRUIREA ÎN SCULPTURA ORNAMENTALĂ ÎN LEMN
În lunile de vară Muzeul Casa Dascalova oferă instruire în domeniul sculpturii pentru
grupuri şi persoane care vin sa viziteze muzeul.Acest aspect este benefic pentru a sprijini
vizitatorul să afle mai multe despre tradiţiile sculptatului în lemn,despre Şcoala de
sculptură din Tryavna şi a tendinţelor sale principale.Vizitatorul poate să înveţe că
sculptura în lemn (xilografia)este o formă de lucru cu lemnul prelucrat cu ajutorul unui
instrument de tăiere(cuţit adeseori) sau cu o daltă şi un ciocan.Munca depusă aduce
satisfacţia realizării unei figurini de lemn sau o sculptură ornamentală pe o bucată de
lemn.Turiştii pot profita de oportunitatea unică de a încerca scultura în lemn şi de a-şi
realiza propriile suveniruri
Vizitatorii profită de formarea de care pot beneficia pentru a învăţa să decoreze o lingură de lemn
şi o talerka adică o placă de lemn.
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CASA MUZEU RAIKOVA
Din mai până în septembrie vizitatorii pot să participe la un spectacol retro,să încerce dulceaţa
de vişine şi lichiorul făcut în casă,să asculte cântece vechi romantice tipice pentru bulgarii
secolului al 18 lea.
În spaţiul destinat vizitatorilor se poate descoperi RETRO-FOTO-STUDIO,unde ambientul este
adecvat pentru a trăi din plin atmosfera de secol 18.
Un aer al secolului al -XVIII- lea
Fotografiile :Todor Totev,colecţia privată şi fotografiile proiectului INTEPA
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