KONFERENCES VADMOTĪVS
Kā izstāstīt stāstu par vietu, kura Tev nozīmīga (dzimšanas vieta, dzīves vieta, tikšanās vieta
u.c.)? Vai par lietām ir citādi stāsti kā par vietām? Kura ir stāstam vispiemērotākā vieta?
Kas stāsta stāstus? Vai atšķiras saimnieces un saimnieka stāsti par vienu un to pašu vietu?
Ko, kur un kad stāsta mamma meitai, tētis dēlam, tētis meitai un mamma dēlam? Vai ir
svarīgi stāstīt stāstus sev pašam? Tas ir jautājumu loks, kurus ieskicē šī gada stāstniecībai
veltītā konference, aicinot aizdomāties par stāsta lomu dzimumu, vietas un kopienas
identitātes un piederības sajūtas veidošanā.
Cilvēkiem izsenis ir bijusi vajadzība stāstīt stāstus, lai apmainītos ar informāciju, nodotu
vēstījumus vai vienkārši izklaidētos. Stāstu stāstīšana allaž bijusi kā saistviela, kas līdz
mūsdienām palīdzējusi saglabāt valodu, zināšanas, amatniecības prasmes, paražas,
svētku svinēšanas un citas tradīcijas.
III Latvijas Stāstnieku konference īpašu uzmanību pievērš stāsta saistībai ar vietu – lokālo
tradīciju izpausmēm valodā, vietas nozīmei cilvēka identitātes konstruēšanā, dažādiem
skatupunktiem uz vienu un to pašu vietu, lietu vai cilvēku, kas ir pamats dažādiem stāstiem
par vienu un to pašu. Dzimtu dzimumidentitātes stāstiem, īpaši pievēršoties ģimenes godu
saimnieču stāstiem.
Latvijā jau vairāk nekā 20 gadus stāstniecība funkcionē kā nozīmīga kopienu tradīciju
pārmantošanas veicinātāja, paaudžu sadarbības un zināšanu pārneses nodrošinātāja.
Stāstniecība ir demokrātisks saziņas veids, kas paver iespēju pievērsties tradicionālajai
kultūrai un nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanai cilvēkiem ar visdažādākajām
pieredzēm un prasmēm, arī tiem, kam šķiet, ka ikdienā nav itin nevienas mantotas
tradīcijas, un paver katram iesaistītajam jaunu radošas pašizpausmes lauku.
Latvijā ik gadu tiek rīkoti dažādi konkursi, projekti un iniciatīvas, stāstu vakari un festivāli, lai
nemitīgi atgādinātu sabiedrībai, ka stāstniecībai, kas tiek praktizēta ikdienā, darbā un
sadzīvē, ir īpaša vērtība Latvijas kultūrtelpas bagātināšanā un kopienas veidošanā.

KONFERENCES MĒRĶIS ir pulcēt aktīvus kultūras plānošanas procesos iesaistītus cilvēkus,
pasākumu organizētājus un stāstniekus, lai stiprinātu stāstniecības tradīciju lomu vietējo
kopienu attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, īpaši pievēršoties vietai
kā kultūrtelpas būtiskai komponentei, kuras vērtība tiek apzināta, izcelta un tālāk nodota
stāstot stāstus no dažādiem skatu punktiem. Dažādie redzējumi un stāsti veido kopīgu
platformu diskusijai par vietas nozīmi cilvēka dzīvē, viņa atbildību pret mantoto vidi un
iespējām 21. gadsimta dažādo virtuālo komunikāciju vidē stāstīt stāstus mutvārdos, tiešā
saziņā, ņemot vērā dzimumidentitātes specifiku.

KONFERENCES GAITA
Konferences pirmā daļa tiks veltīta stāsta saistībai ar vietu – izcelšanās teikas, vietējie
pieredzes stāsti, dzimtas un ģimenes stāsti. Savukārt otrā daļa pievērsīsies
meistardarbnīcām, kurās būs iespēja apgūt dažādas stāstniekam noderīgas iemaņas.
Konferences trešā un noslēdzošā daļa tiks veltīta kopīgai diskusijai par Latvijas Stāstnieku
asociācijas ilgtermiņa un īstermiņa pasākumiem un to saistībai ar vietu un dažādu stāstu
par šo vietu iedzīvināšanu vietējā un plašāka mēroga kultūrtelpā, veicinot lokālās
savdabības saglabāšanos un kopīgās kultūrtelpas bagātināšanos.
Konferencē piedalīsies Zviedrijas Kronobergas Stāstniecības tīkla (The Storytelling Network
of Kronoberg) pārziņā esošā projekta „Leģendu zeme” (The Land of Legends)direktore
Mega Nomgarda (Meg Nömgård).
Konferences laikā gan referenti, gan klausītāji aicināti kopīgi rast atbildes uz šādiem
jautājumiem:
- Kā rodas vietas stāsti?
- Kā stāstniecība veido piederību vietai un kādas ir vietas stāstu iespējas tūrismā?
- Kāda ir stāstnieces/ka pieredzes loma vietu, lietu un cilvēku stāstos?

UZ KONFERENCI AICINĀTI stāstnieki un stāstu pasākumu rīkotāji, UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki, pašvaldību kultūras darbinieki,
kultūras sociologi un menedžeri, sabiedrības pētnieki, kultūras vēstnieki un NVO pārstāvji,
Latvijas stāstnieku festivālu organizatori un iesaistītie partneri, folkloras kopu vadītāji un
skolotāji, kā arī ikviens, kurš ieinteresēts stāstnieku aktivitātēs, stāstniecības tradīciju attīstībā
un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

PIETEIKŠANĀS KONFERENCEI
Interesenti aicināti pieteikties dalībai konferencē līdz šī gada 16.novembrim, rakstot uz
e-pastu stastnieki@gmail.com (norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto institūciju,
kontaktinformāciju).
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