Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II
Kültür & Sanat Bileşeni
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi Adı ve İli:
Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi:
Proje Süresi:
Proje Bütçesi/Hibe Tutarı:
Proje Hedefi:

Diyalog için Halk Bilimi
TR0703.01-01/110
ODTÜ Mezunları Derneği-Ankara
Open Society Club Ruse-Bulgaristan
14 Ay
155.599,50 Euro / 140.039,55 Euro

Folklor alanındaki Türk ve Bulgar sivil toplum
kuruluşları arasında sürdürülebilir iletişim ağı, işbirliği
ve diyalog oluşturulması hedeflenmektedir.
Proje Hedef Kitlesi:
Yerel örgütler, üniversitelerin mezun dernekleri,
üniversitelerdeki kulüp ve öğrenci topluluklarının
üyeleri, köylüler ve kamu.
Proje Faaliyetleri
 Proje kapsamındaki faaliyetler Ankara ve
 Ankara'da konferans sonrası Bulgar ve Türk
Bulgaristan/Rusçuk’ta gerçekleştirilmektedir.
gençlerini bir araya getirmek ve geleneksel
halk müziği hakkındaki bilgi ve becerilerini
 Projenin hedef kitleye duyurulması ve hedef
artırmak amacıyla 2 gün süren halk müziği,
grubun
proje
faaliyetlerine
projenin
halk oyunları ve halk müziği enstrümanları
başından itibaren katılımının sağlanması
başlıkları
altında
3
adet
çalıştay
amacıyla Ankara'da yarım gün süren olan bir
düzenlenmiştir.
açılış toplantısı düzenlenmiştir. Açılışta ODTÜ
Türk Halk Bilimleri Topluluğu bir gösteri
 Bulgaristan/Rusçuk’da
Balkan
folkloru
sergilemiş, ODTÜ Balkan Öğrenci Topluluğu
üzerine
iki
günlük
bir
konferans
ise yöresel yemek, müzik ve danslarını
düzenlenecektir. Konferans sonunda Bulgar
tanıttıkları bir Bulgar Kültür Gecesi
öğrenciler, Bulgar ve Balkan folklorundan
düzenlemiştir.
örnek bir gösteri sergileyeceklerdir.
 Yerel folklorik değerleri gözlemlemek üzere
 Rusçuk’taki
konferans
sonrası
bir göçmen köyü olan Ankara yakınlarındaki
Bulgaristan’daki folklorik değerleri yerinde
Fevziye Köyü’ne bir gün süren bir ziyaret
görmek amacıyla Rusçuk yakınlarındaki
gerçekleştirilmiştir.
Ivanova köyüne bir gün sürecek bir çalışma
ziyareti gerçekleştirilecektir.
 Ziyaret esnasında ODTÜ Türk Halk Bilimi
Topluluğu, Fevziye Köyü ve Bulgar ekibi
 Halkbilimi üzerine görsel ve işitsel yayınların
tarafından gösteriler düzenlenmiştir.
paylaşıldığı ve Türk ile Bulgar taraflar
arasında sürdürülebilir bir iletişim platformu
 Ankara'da Türk, Bulgar ve Balkan halkbilimi
sağlayan bir internet portalı oluşturulmuştur.
üzerine 2 gün süreli bir konferans
düzenlenmiştir. Konferansta Türk ve Bulgar
 Proje sonunda Ankara'da proje çıktılarının
konuşmacılar yer almıştır.
paylaşılacağı yarım günlük bir kapanış
toplantısı gerçekleştirilecektir. Kapanışta, bir
 Konferansta kültürlerarası etkileşimler ve
Türk bir Bulgar sanatçı konser verecektir.
ortak folklorik değerler ele alınmıştır.
Konferans süresince sergilenen el sanatları,
 Projenin
görünürlüğünü artırmak
ve
geleneksel
kostümler
ve
müzik
çıktılarını yaygınlaştırmak için Ivanova ve
enstrümanları ile folklorik benzerlikler ve
Fevziye
köyüne
yapılan
ziyaretler,
farklılıklar
konusunda
farkındalık
gerçekleştirilen gösteriler ve konserler kayıt
yaratılmıştır.
altına alınıp DVD haline getirilecektir; proje
süresince çeşitli yayınlar hazırlanacak ve
dağıtılacaktır.
Proje İrtibat Kişi Bilgileri:
Gölay Şakiroğulları
www.folkloricdialouge.metu.edu.tr

