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„Pastāsti par savu mantojumu!”
UNESCO nedēļa 2013
14. – 18. oktobris
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (turpmāk UNESCO LNK) jau trešo gadu organizēs
UNESCO nedēļu, kas šogad norisināsies no 14. līdz 18. oktobrim. Nedēļas ietvaros,
atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
10. gadadienu, ikviens būs aicināts izcelt lokālo mantojumu un vēl aizvien uzturētās
tradīcijas.
Latvijā ir bagāts un daudzveidīgs nemateriālais kultūras mantojums, par ko liecina arvien
jaunu un unikālu tradīciju apzināšana. Konvencijas 10. gadadiena sakrīt ar daudziem
nozīmīgiem notikumiem Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma jomā. Pirms desmit
gadiem Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika
atzīts par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu un šī gada
vasarā aizvadīti XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki.
Īpaši izceļama arī suitu kultūrtelpa, kas iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras
mantojuma, kam nepieciešama īpaša saglabāšana sarakstā. Šogad tiek gatavots pirmais
Latvijas ziņojums par kultūrtelpas saglabāšanas plāna īstenošanu kopš 2009. gada.
UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru aicina šajā nedēļā
apzināt lokālās nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes, kas ir unikālas un
izceļamas ne vien savā novadā, bet arī Latvijas un pasaules kontekstā! Pastāsti par
savu tradīciju citiem, reģistrējot to īpašā Latvijas tradīciju kartē! Lai reģistrētu savu
unikālo tradīciju, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu.

Kas ir nemateriālais kultūras mantojums?

Nemateriālais kultūras mantojums ir cilvēku zināšanas un prasmes, kas nodotas no
paaudzes paaudzē un kuru rezultāts var izpausties gan materiālās vērtībās (piemēram,
ēkas, sadzīves un mākslas priekšmeti, grāmatas), gan nemateriālas vērtības (piemēram,
svētku svinēšanas tradīcijas, teikas un nostāsti, amatniecības prasmes, ticējumi).

Kā nemateriālais kultūras mantojuma izpaužas?
Pasaulē, apzīmējot nemateriālo kultūras mantojumu, lieto ļoti dažādus jēdzienus,
piemēram, folklora, tradicionālā kultūra, tautas kultūra u.c. Tomēr, lai visas UNESCO
dalībvalstis vienotos par vienu kopīgu terminu, konvencijā tiek lietots jēdziens
nemateriālais kultūras mantojums (intangible cultural heritage).
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Nemateriālais kultūras mantojums var izpausties:
- mutvārdu tradīcijās, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju
(piemēram, pasakas, teikas, personīgās pieredzes stāsti, anekdotes, mīklas);

-

spēles mākslās (piemēram, tradicionālo mūzikas instrumentu spēle, tradicionālās
dejas, veiklības un atjautības spēles, kustību rotaļas, bērnu spēles);

-

paražās, rituālos un svētkos (piemēram, ģimenes godi, gadskārtu svētki,
dzimšanas un vārda dienas svinības, kapusvētki, u.c.);
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-

zināšanās un paražās, kas saistītas ar dabu un Visumu (piemēram, zināšanas par
augu ārstnieciskajām īpašībām, to vākšanas un sagatavošanas prasmes, tautas
medicīnas prasmes, laika vērojumi un pareģojumi);

-

tradicionālajās amatniecības prasmēs (piemēram, podniecība, aušana, rotu
kalšana, kokamatniecība).

Kā atšķirt ikdienas praksi no nemateriālā kultūras mantojuma?
Bieži vien ir grūti izšķirt, vai tas, ko mēs ikdienā praktizējam, ir klasificējams kā
nemateriālais kultūras mantojums. Plašākā izpratnē mantojums var būt gan materiāls
(objekti), gan nemateriāls (izpausmes). Tomēr mantojums nav tikai seni objekti, skaistas
lietas, vai ierasta rīcība. Mantojuma vērtību nosaka ar tām saistītas spēcīgas cilvēku
emocijas, atmiņas, piešķirtā īpašā nozīmē, kā arī vēlme to saglabāt un tālāk nodot
nākamajām paaudzēm. Tas ir arī fenomens, kas noteiktā kopienā nodots vairākās
paaudzēs – tostarp arī mūsdienu mantojums un tradīcijas.
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Kā rūpēties par nemateriālo kultūras mantojumu?
Pastāv dažādi veidi, kā Tu vari iesaistīties nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.
Saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu nozīmē to identificēt (atpazīt), dokumentēt
(piemēram, ierakstīt stāstījumu par tradīciju), pētīt (piemēram, noskaidrot, kā tradīcija
veidojusies), praktizēt (izmēģināt pašam), popularizēt (piemēram, publicēt atklājumu
internetā), kā arī tālāk nodot to nākamajām paaudzēm (stāstīt un demonstrēt šo tradīciju
citiem), tādā veidā sekmējot tā dzīvotspēju.

Ir svarīgi, lai saglabāšanas darbā iesaistās ne vien dažādas institūcijas, atsevišķi zinātnieki
un profesionāli pētnieki, bet arī ikviens iedzīvotājs vietējā kopienā ikvienā novada
pašvaldībā.
Kā apzināt nemateriālā kultūras mantojuma uzturētāju?
Gandrīz jebkurš var būt nemateriālā kultūras mantojuma uzturētājs, kas vienlaikus var būt
arī teicējs jeb informācijas sniedzējs. Cilvēka vecumam, dzimumam un izglītībai nav
noteicošā loma. Tieši izvēlētā tēma lielā mērā nosaka iespējamos informācijas sniedzējus.
Ja Tevi aizrauj, piemēram, mednieku stāsti, tad tos noteikti vislabāk zinās mednieks, Jāņu
sieru iemācīs siet saimniece, kas var būt arī Tava mamma, vecmāmiņa vai kaimiņiene.
Teicējus apmeklēt nav sarežģīti. Nepieciešamās ziņas vispirms var mēģināt iegūt no
ģimenes, radu lokā, no draugiem, kā arī uzrunājot kaimiņus vai skolasbiedrus.

Plašāk par nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanu var atrast šeit.
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Spilgti piemēri Latvijā
Latvijas Nacionālais kultūras centrs šogad no 4.-7. aprīlim īstenoja projektu „Satiec savu
Meistaru”, kura mērķis bija apzināt spilgtākos nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju
uzturētājus Latvijā – izcilus savas tradīcijas pārzinātājus jeb meistarus. Projekta laikā
tautas lietišķās mākslas studiju dalībniekiem, stāstniekiem, teicējiem, muzikantiem un citu
tradicionālo prasmju zinātājiem, bija iespēja pastāstīt par savu prasmi, lai to tālāk nodotu
īpaši jaunajai paaudzei un ikvienam interesentam.

Projekta laikā, piemēram, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā kalēja amata prasmju
pamatus interesentiem palīdzēja apgūt Vilnis Vincēvičs. Tērvetes novada Bukaišu pagasta
tautas namā apgūt trauku, ziedu un citu dažādu formu pīšanu ar saknēm un meldriem
palīdzēja Elza Kučika un Ilga Grickeviča, Priekules novada Paplakas pagastmājā aušanas
nodarbības vadīja Ināra Svipste, savukārt Baltinavas kultūras namā Baltinavas
etnogrāfiskā ansambļa pavadījumā ikviens interesents varēja apgūt novada tautasdziesmu
daudzveidību.
Vairāk informācijas par projektu „Satiec savu Meistaru” šeit.

Arī Tev ir iespēja izcelt nemateriālo kultūras mantojumu, kas ir Tev līdzās – tiek uzturēts
ģimenē, radu, draugu vai paziņu lokā, kā arī dzimtajā novadā!
Aicinām aizpildīt pieteikuma anketu un iesnieg UNESCO LNK, lai vēlāk tas tiktu reģistrēts
īpašā Latvijas tradīciju kartē! Aicinām līdz šī gada 18. oktobrim aizpildīt pieteikuma
anketu un nosūtīt uz office@unesco.lv.
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Pieteikuma anketa
Informācija par pieteicēju
Institūcijas nosaukums:
Kontaktpersona:
Kontaktinformācija
E-pasts:
Tālrunis:
Adrese:
Novads:
Nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes nosaukums

Mantojuma apraksts

Kā Tu uzzināji par šo mantojumu?

Ko Tu par šo mantojumu gribētu pastāstīt citiem?

Kurš ir šī mantojuma aktīvākais praktizētājs Tavā apkaimē?
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Vai Tu pats praktizē šo mantojumu ikdienā?

Cik bieži Tu tiecies ar šī mantojuma aktīvāko praktizētāju?

Vai Tu turpmāk vēlētos vairāk apgūt šo mantojumu, tiekoties ar tā praktizētāju?

Vai ir vēl kāda tradīcija, ko Tu vēlētos apgūt un tikties ar tās praktizētāju?

Aizpildīšanas datums:
Vai pieteikumam ir pievienoti fotoattēli?

Jā □

Nē □

