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DĀRGIE LASĪTĀJI,

Projekts Timeless tuvojas
noslēgumam un pēdējā laikā ir
notikuši interesanti projekta
pavērsieni. Esiet laipni aicināti lasīt
par tiem šajā 4. Timeless projekta
informatīvajā izdevumā.

Pēc starptautiskās tikšanās Rīgā,
Slovēnijas Trešā Vecuma Universitāte
bija nākamā dalībniece, kas uzņēma
projekta partnerus, šoreiz Ļubļanā.
Transnacionālās sanāksmes
organizatori beidzot apjauta, kā tieši
viņus ir ietekmējusi COVID
pandēmija. Pēc pandēmijas ,
automatizētie un ierasti
organizatoriskie procesi pārvērtās par
centieniem, kas prasīja asu
koncentrēšanos, izdomu, laika
plānošanu, kā arī kritisku domāšanu,
kad pievēršas dažādām kultūrām un
cenšas apmierināt arī partneru vēlmes.

TIMELESS TIKŠANĀS
ĻUBĻANĀ

Organizatori atklāja, ka daudzi
restorāni Ļubļanā ir slēgti vai nebija
atvērti visas dienas garumā, vai arī ir
mainījušies darba laiki, kas
apmeklētājiem bija zināmi no galvas.
Cena par nelielas auditorijas nomu
pieauga līdz pat 400 eiro stundā. Tai
pat laikā, kad Slovēnijas U3A studenti
sāka atgriezties klātienes studijās un
viņiem bija nepieciešama U3A ēka un
lekciju telpas. Par laimi Eiropas Māja
palīdzēja sanāksmes organizatoriem,
nodrošinot telpas bez maksas - liels
viņiem paldies par to!

Ceturtais
Izdevums

Ideju apmaiņas, vilcināšanās,
apstiprinājums... Tas viss Timeless
tikšanās laikā Ļubļanā



Timeless projekta partneri bija
daudzpusīgi un kopā viņi deva dvesmu
“Mākslas un Kultūras vārdnīcai”, kas
saturēja jēdzienus, vārdus, teikumus
un kultūras mantojuma piemērus visās
partneru valstīs.

Tarhana zupa. Kādreiz zupa bija

nabagiem, tagad tā dziedina miesu

un dvēseli;

Aušana ar Kilim - tradicionālā

paklāju aušana ir dzīvības un

dvēseles izpausme;

Zeybek dejo uz dzintariem.

Turcija:

Digitālā grāmata “Slēptā Kultūra”
atklās:

Viņi kopīgi lēma par galīgo grafisko
dizainu un kultūras mantojuma
priekšmetiem, kas tika iekļauti
digitālajā grāmatā “Slēptā Kultūra”.
Viņi tulkoja grāmatu dzimtajās valodās
un sniedza pārskatu par paveiktajiem
un vēl gaidāmajiem uzdevumiem,
pirms atkal sanākt kopā, šoreiz Usakā,
Turcijā.

Tomēr darba gaisotne projekta
sanāksmē bija laba, jo dalībnieki
priecājās atkal satikties un visas
grūtības tika pārvarētas. Projekta
partneri kārtējo reizi pārliecinājās, ka
kopīgi radošie procesi – ideju lobīšana
un prāta vētras – ir iespējami tikai ar
sociālo klātbūtni un tiešsaistes
tikšanās diez vai ir pietiekami labas
informācijas nodošanai. Digitālās
tehnoloģijas nevajadzētu uzskatīt
pārākas par tikšanos klātienē!

Joprojām ir noslēpums, kāpēc saistībā
ar partneru pieredzēto, strādājot kopā
Ļubļanā, prātā ienāca Reinera Marijas
Rilkes romāns "Maltes Laurida Briges
piezīmju grāmatiņas". Rilke apraksta
daudzas dažādās, arī sāpīgās, dzīves
pieredzes, kas dzejniekam
nepieciešamas, pirms piedzimst
pirmā, kaut vai tikai viena dzejoļa
rindiņa.

El Tio de Nadal- pieder Katalonijai

un "kakā" dāvanas ap

Ziemassvētkiem;

Leģenda par svēto Džordžu un

pūķi;

La festa de la Castanyada.

Spānija:



Kontakti: Sociālie mediji:

https://eutimeless.info/en/contact https://www.facebook.com/timelesslearning

Timeless projekts, kura mērķauditorija
ir gan pieaugušo izglītotāji, gan gados
vecāki izglītojamie, ir nogājis garu
ceļu. Nemateriālā kultūras mantojuma
priekšmetus atlasīja paši vecākie
izglītojamie. Ir svarīgi uzsvērt
zināšanas, ko Timeless sniedz
vecākiem audzēkņiem, pieaugušo
izglītotājiem un plašai auditorijai.

Ņemot to vērā, partneri organizē
klātbūtnes pasākumus:

Ļubļana: 23. maijā, plkst. 11:00 

 Mladinska knjiga grāmatu veikalā,

Slovenska c. 27.

Usaka: 24. maijā, plkst. 9:15 Uşak

Universitātē, Recep Tayyip

Erdoğan Kongresa halle, sanāksmju

telpa T6.

Rīga: 18. maijā, plkst. 11:00 NVO

Namā, Ieriķu iela 43A.

Sofija: 19. maijā, plkst. 09:30

Metropolitan viesnīcā.

Reus: 20. maijā plkst. 12:00, Centre

Civic Llevant, Pl. Horts del

Canonges, 1.

Ja vari, pievienojies mums! Visi laipni

aicināti.

KLĀTBŪTNES PASĀKUMU
PLĀNOŠANA VISĀ EIROPĀPohorje omlete. Slovēnijas saldais

ēdiens;

Penklub Ļubļanā – tagad jau

vecāku, intelektuāļu attiecību vieta;

Mēs esam draugi kopš bērnības

(apļveida ceļš gar Ļubļanu).

Slovēnija:

Svētā Jordānijas diena, kas tiek

svinēta Bulgārijā;

Rožu svētki;

Nestinari - uguns dejas.

Bulgārija:

Svilpotās valodas nemateriālais

mantojums;

Ainava, kā nemateriālais

mantojums;

Alus kultūra Beļģijā.

Beļģija:

Zolīte, latviešu kāršu spēle;

Puzuri un to veidošana - puzuri

telpu dekorēšanai Latvijā;

Lībiešu kultūrtelpa.

Latvija:

https://eutimeless.info/en/contact
https://www.facebook.com/timelesslearning/?ref=page_internal

