BALTIJAS CEĻA STĀSTI

VADLĪNIJAS STĀSTA FIKSĒŠANAI

Vai Tu piedalījies Baltijas ceļā? Ja jā – kurā Baltijas ceļa posmā atradies?
Cik vecs biji 1989. gada 23. augustā?

DOMAS

Kā uzzināji,
ka Baltijas ceļš tiek rīkots?

Par ko domāji Baltijas ceļa dienās?

Ar ko apspriedies
par iespējamo dalību?
Kādēļ nolēmi
piedalīties/nepiedalīties?
Kā gatavojies dalībai Baltijas ceļā?
Cik svarīgi Tev bija citu uzskati
par Baltijas ceļu?
Vai Baltijas ceļš ietekmēja
Tavu vedokli par sabiedrībā
notiekošo? Kā?
Kā vērtē Baltijas ceļu mūsdienās?

www.thebalticway.eu

BALTIJAS CEĻA STĀSTI

VADLĪNIJAS STĀSTA FIKSĒŠANAI

IZJŪTAS

Kā juties Baltijas ceļa laikā?

Kādas emocijas Baltijas ceļš raisīja toreiz un tagad?

Vai pieredzēji ko īpaši aizkustinošu,
biedējošu, iepriecinošu, šokējošu,
saviļnojošu, pārsteidzošu,
sajūsminošu?
Kā juties pēc Baltijas ceļa?
Kādas emocijas tagad raisa Baltijas
ceļš?

www.thebalticway.eu
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VADLĪNIJAS STĀSTA FIKSĒŠANAI

VIDE

Kāds ir Tavs spilgtākais personīgais
iespaids par Baltijas ceļu?

Kādu Tu pieredzēji Baltijas ceļu?

Ko redzēji sev apkārt?
Kādi bija cilvēki, objekti,
mājas, automašīnas?
Kādi laikapstākļi bija
tajā pēcpusdienā?
Kā ieradies notikuma vietā?
Kādas lietas Tev bija līdzi?
Kas notika pirms un pēc
sadošanās rokās?
Vai Tavā Baltijas ceļa posmā
pietika cilvēku?

www.thebalticway.eu

BALTIJAS CEĻA STĀSTI

VIENOŠANĀS PAR STĀSTA IZMANTOJUMU UN UZGLABĀŠANU

Kas ir Baltijas ceļa stāsti?

„Baltijas ceļa stāsti” ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas īstenots projekts, atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu. Projekta mērķis ir līdz 2014. gada beigām apkopot cilvēku atmiņu stāstus, lai tie neatkarīgi no atrašanās vietas kļūtu pieejami
arī nākamajām paaudzēm gan virtuālajā vidē, gan muzeju un bibliotēku kolekcijās. Projekts aicina ikvienu laikabiedru fiksēt
savu Baltijas ceļa pieredzi, neatkarīgi no tā, kādā veidā viņš Baltijas ceļu pieredzējis: ir piedalījies, izlēmis nepiedalīties, vai
arī bijis dalībnieks kādā no atbalsta akcijām citur pasaulē.

Kā Baltijas ceļa stāsti tiks izmantoti?

Visi projekta laikā savāktie stāsti tiks apkopoti Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītā kolekcijā, kas kā zīmīga mantojuma daļa
tiks nodota glabāšanai Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Īss stāsta kopsavilkums būs pieejams interneta platformā
www.thebalticway.eu. 25 spilgtākie stāsti Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tiks apkopoti Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītā
publikācijā.

Kā piedalīties Baltijas ceļa stāstos?

Izmantojot Baltijas ceļa stāstu formu, fiksē rakstiski Baltijas ceļa pieredzi! Ja iespējams, pievieno arī ieskanētas tā laika
fotogrāfijas. Atsūti stāstu no 2014. gada 2. aprīļa līdz 30. oktobrim uz e-pastu programmas@unesco.lv vai arī pa pastu
UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai Pils laukumā 4-206, Rīgā, LV-1050.

VIENOŠANĀS AR ATMIŅU SNIEDZĒJU

(Vienošanos paraksta divos eksemplāros un vienu oriģinālu iesniedz unesco latvijas nacionālajai komisijai)

ATMIŅU SNIEDZĒJS

INTERVĒTĀJS

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums un vieta			

Dzimšanas datums un vieta			

Adrese

Adrese

Telefona numurs

Telefona numurs

E-pasta adrese

E-pasta adrese

INTERVIJAS NORISE
Gads		
Ilgums		

mēnesis		
min

datums 		

plkst.		

Vieta

VIENOŠANĀS
Es,				

, piekrītu savu atmiņu iekļaušanai UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas

„Baltijas ceļa stāstu” kolekcijā un nodošanai Latvijas Nacionālā vēstures muzeja glabāšanā. Tās drīkst pavairot un izmantot
pētījumos un publikācijās, minot kā avotu. Neiebilstu, ka tās pilnīgi vai daļēji pieejamas interneta publikācijā.
Nosaku šādus ierobežojumus atmiņu izmantošanā:

PARAKSTI
Atmiņu sniedzējs

Intervētājs

www.thebalticway.eu

