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INTEPA: KÜLTÜR MİRASININ YORUMLANMASI ALANINDA YETERLİLİK
İÇİN YENİ EĞİTİM KLAVUZLARININ ADAPTASYONU VE TRANSFERİ
PROJE TANITIMI
INTEPA Hayatboyu Öğrenme Programı çatısı altında geliştirilen 18 ay süresi olan bir Leonardo
With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
С подкрепата на Програма за учене през целия живот

da Vinci yenilik transferidir. Daha önce yapılmış olan ‘DOĞA’DA’ “Doğa ve kırsal bölgelerin
yorumu: Yenilikçi eğitim”. Projesinin sonuçlarını transfer etmeyi amaçlıyor.

INTEPA mesleki eğitimin gelişimi ve iyileşmesi ile ilgilidir, kültürel turizm ve çevrenin korunması
ile ilgili alanlarda istihdamı teşvik etmek için yeni bir eğitim disiplini sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu disiplin “ Kültür Mirasının yorumlanması” olarak adlandırılmaktadır. Proje
6 avrupa ülkesi tarafından -İspanya, Estonya, Bulgaristan, Türkiye, Letonya ve Romanya – 7
kurum tarafından gerçekleştirimektedir.
PROJE’NİN İLERLEME AŞAMASI
Proje’de yer alan her ülke kültür mirasının yorumlanması alanında ki eğitim ihtiyaçları
çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Proje de broşür oluşturulması tasarlandığı için proje ekibi ortak
bir tasarım ve içerik belirlemiştir. Broşürler bütün dillerde hazırlanacak ve broşürde proje
amaçları, hedef gruplar esas aktiviteler ve sonuçlar yer alacaktır. İlave olarakta ortak kurumların
detaylı bilgileri proje WEB sitesi ve ortakların blogları yer alacak.

Blog’ ların yanı sıra Proje web sitesi (www.intepaproject.eu) şu an hazır durumdadır.
Ayrıca Öğretici Rehber her ülkenin özel ihtiyaçlarına göre adapte edildikten sonra WEB
sitesine yüklenecek.
II. uluslararası tolantı 4-5 mayıs 2011 tarihinde
Bulgariatan’da gerçekleştirildi. Şu ana kadar elde edilen
sonuçlar tartışıldı. Bundan sonraki aşamada öğretici
rehberle ilgili atılacak adımlar tartışıldı ve ilginç kültür
mirası örnekler dosyasının (koleksiyon) oluşturulması,
ilgili potansiyel istihdam kaynakları tartışıldı.

Toplantının ikinci gününde proje fikri ve ortaklık yerel halka ve uzmanlara tanıtıldı.Kırsal
bölgelerde kültür mirasının yorumlanması alanında potansiyel istihdam imkanları tartışıldı.
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YEREL OLARAK KÜLTÜR MİRASININ YORUMLANMASI ÖRNEKLERİ
DASKALOVA EVİ – Tryavna’ da ki dini resim ve ahşap oymacılığı Müzesinin bölümü. Daskolava
evi bugüne kadar korunmuş en güzel ilk canlı evlerden biridir.
Ev’le ilgili en dikkate değer şey iki oda’da ki ahşap oymalı
tavanlardır. Yaşlı usta ile kalfası arasındaki bahisten sonra 6
aylık bir zaman içinde yapılmıştır. Odalar dingin Mayıs ayının
ışınları ve sıcak temmuz güneşi ile aydınlatılmıştır. Bu asil
yarışmanın ilk Bulgar sanatsal yarışması olduğuna inanılıyor.
Mayıs’tan Eylül’e kadar
Daskalova Evi akşam ziyaretlerine imkan sağlıyor. Eski
Tryavna geleneğini takiben ziyaretçiler boyanmış sarmaşık
yaprakları ile dekore ediliyor ( sarmaşık bitkisinin taze
yapraklarının renkli yağlı boyalarla boyanması) ve Tryavna
şehrinin canlı hatırasını uzaklara götürüyorlar.
RENKLİ SARMAŞIK YAPRAKLARININ Tryavna geleneği hakkında şayet akşamları Daskolova
Ev Müzesini ziyaret edrseniz şu hikayeyi duyarsınız: Eski
zamanlarda endüstri ş ehri Gabrovo ve Tyravna sehirleri
arasında sürekli bir rekabet vardı. Gabrova halkı kış mevsiminde
Viyana, Peşta ve Bükreş’e seyahat ederlerdi ve taze çiçekelerin
yerine koymak için yapma çiçekler getirirlerdi. Gabrova kadınları
Tryavna kadınlarını kıskandırmak için bu güzel yapma çiçeklerle
süslenmiş ş ehir panayırında gösteri yaparlardı. Daha sonra
kekin zekalı Tryavna ressamları Tryavna kadınlarının saçlarına
taktıkları yeşil sarmaşık yapraklarını zarif bir şekilde dekore
etmeye karar verdiler. Bu o kadar çekici oldu ki Gabrovo kadınları Tryavna’ ya giderken renkli
yaprakları istediler.
Her ziyaretçi uzmanların rehberliğinde bir yaprağı sulu boya ile boyamayı deneyebilir.Bir kaç zik
zak ve düz bir çizgiyle taslak hazırlandıktan sonra hayal özgürlüğü gelir - çiçekler açar, kiremit
rengi, vişne rengi beyaz ve kırrmızı çizgilerle ve noktalarla.

Daskalova Müze Evin’de sarmaşık boyama

,
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AHŞAP OYMACILIĞINDA EĞİTİM
Yaz aylarında Daskalova Müze Evi bireyler ve gruplar için ahşap oymacılığı eğitimi sunuyor.
Böylelikle ziyaretçilere Tryavna’nın Ahşap Oymacılığı Okulu hakkında ve esas temayülleri hakkında
daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı oluyor. Ziyaretçiler ahşap oymacılığı’nın (Tahta kalıptan resim
basma) bir elinde tuttuğu bir kesme aleti (bıçak) ya da iki eliyle tuttuğu ıskarpela ya da bir elinde
iskarpela ve diğer elinde tokmak olan ahşaptan bir figür ve ya ahşaptan süslemeli heykellerin
yapıldığı bir ahşap oymacılığı olduğunu öğrenecekler.
Turistler ahşap oymacılığnı denemek için eşsiz fırsat yakalayabilirler ve kendi oluşturdukları
hatıralarını yanlarında götürebilirler.

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

Ahşap oymacılığı eğitim ziyaretçileri ahşap kaşık ve talerka “ahşap tabak” dekore ediyorlar.

RAIKOVA EV MÜZESİ
Mayıstan
Eylül’e
kadar
ziyaretçiler eski moda ş ov
izleyebilirler, ev yapımı gül ya da
kiraz likörünü ev yapımı reçel
deneyebilirler 18. Yüzyıl tipik
Bulgaristan şehir yaşamı ile eski
romantik şarkıları dinleyebilirler.
Evi ziyaret edenler atölye de 18.
Yüzyıl kıyafetlerinin
gerçek
duygusunu alarak GEÇMİŞE AİT
FOTO STÜDYOSU".

18. Yüzyıla bir bakış
Fotoğraflar: Todor Totev, özel koleksiyon ve INTEPA proje fotoğrafları
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