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3.izdevums , Oktobris , 2021 

EuRiCa īsumā… 

EuRiCa Projekta mērķis ir dot ieguldījumu un veicināt rituālās virtuves, tās etnokulturālo 

iezīmju, kā arī ar to saistītās folkloras un tradīciju saglabāšanu, izstrādājot digitalizācijas 

metodiku un veidojot rituālu recepšu digitālās reprezentācijas, kuras iespējams integrēt 

'virtuālajā ‘ Eiropas kultūras telpas virtuvē un tādējādi padarīt pieejamu visā pasaulē. 

Lai projekta rezultātus būtu iespējams pilnveidot un intelektuālie rezultāti sasniegtu gala 

patērētājus labākajā iespējamā kvalitātē, kā arī nodrošināt rezutātu izplatīšanu, projekta 

darba grupa iesniedza projekta pagarinājuma pieprasījumu.  Bulgārijas Nacionālā 

Aģentūra apmierināja konsorcija lūgunu un projekta jaunais noslēguma datums ir  
2023.gada 31.marts  

EuRiCa 2.intelektuālais rezultāts..... 

Konsorcijs ir pabeidzis kursa ‘’Eiropas Rituālās virtuves digitālā reprezentācija un 

saglabāšana' moduļu izstrādi un ir sagatavoti  4 moduļi: 

  1.modulis  Rituālās receptes un to dokumentēšana izmantojot jaunās digitālās 
tehnoloģijas  
  2.modulis  Parata teorija un prakse  
  3.modulis  Rituālu recepšu digitālo attēlojumu rediģēšana 
  4.moduis  Digitalizēto rituālo recepšu   publicēšana 
Visi angļu valodā izstrādātie moduļi ir tulkoti partnervalodās un augšupielādēti e-studiju 

platformā. 

Dalībnieku atlase tiks uzsākta oktobrī un kursa pilotēšanas aktivitātes  plānots sākt 15. 

oktobrī. 
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Nākošie soļi….. 

! O3 Prezentācijas kanāli. UPT partneris izstrādā ziņojumu, lai ieteiktu, kādus sociālos 

medijus izmantot digitalizētu rituālu recepšu prezentēšanai un publicēšanai. Tiks 

izveidots  Youtube kanāls un Facebook mājas lapa. 

! O4 Ieteikumi, kā izmantot metodes, zināšanas un prasmes citās kultūras jomās. 
Konsorcijs izstrādā anketu kultūras nozares speciālistiem. Apkopotie dati un to analīze 

ļaus identificēt iespējamās kultūras jomas jomas, kurās varētu pārnest projektā 

izstrādāto metodiku. 

EuRiCa partneri.... 

! Burgaski Svoboden Universitet (BG) - Koordinators 

https://www.bfu.bg/bg 

! Universidade Portucalense Infante D Henrique-Cooperativa De Ensino Superior CRL 

(PT) 

https://www.upt.pt/ 

! Latvijas Etnografiskais Brivdabas Muzejs (LV) 

http://brivdabasmuzejs.lv/ 

!  Municipio de Lousada (PT) 

https://www.cm-lousada.pt/ 

!  Regional Historical Museum Burgas (BG) 

https://www.burgasmuseums.bg/ 

!  Speha Fresia Soc. Coop. (IT) 

https://www.speha-fresia.eu/ 

!  Latvijas Kultūras koledža (LV) 

kulturaskoledza.lv 

Projekts tiks realizēts laika periodā no 1/11/ 2020 – 31/03/ 2023 

Lai iegūtu vairāk informācijas par projektu, lūdzu, apmeklējiet mūsu Facebook lapu https:// 

www.facebook.com/Euricaproject/ vai sazinieties ar projekta partneriem 
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