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:

Kelkit Kültürü Hakkında E-Bilgi
TR0703.01-01/23
Niksar Kültür ve Geleneklerini Yaşatma Derneği Tokat
Föreningen Österlens Folkhögskola - İsveç
15 Ay
109.214,90 Euro / 98.293,41 Euro

Proje Hedefi:

Kapsamlı ve güvenilir bilgileri içeren CULTNET kültür
ağının Kelkit havzasından en az 10 kültür ve sanat
operatörü ile İsveç’ten en az 10 kültür ve sanat
operatörü tarafından kurulması; Kelkit havzasının
kültürel ve sanatsal değerleri hakkında güncel, detaylı
ve kapsamlı bilgilerin INFOKELKIT sistemi üzerinden
toplanması ve hazırlanması hedeflenmektedir.
Proje Hedef Kitlesi:
Kelkit havzasındaki kültür ve sanat çevresi; İsveç’teki
kültür ve sanat çevresi
Proje Faaliyetleri
 Proje Niksar’da düzenlenecek bir günlük
 Türkiye’de ve İsveç’te, proje süresince daha
açılış toplantısı ile başlamıştır.
önceden seçilmiş katılımcılar ile CULTNET
toplantıları
gerçekleştirilecektir.
Bu
 INFOKELKIT isimli interaktif bir bilgi portalı
toplantılardan sonra, 5 farklı kültür ve sanat
kurulması planlanmaktadır. Kelkit Havzası ile
alanında oluşturulacak en az 5 çalışma grubu
ilgili bilgi toplama çalışmaları ve portalın
ile elektronik ortamda bilgi alışverişinin
kurulması ile ilgili hazırlıklar devam
sürekliliği sağlanacaktır.
etmektedir.

Projenin
tanıtımına dair faaliyetler süreç
 Kelkit havzasına dair toplanacak bu bilgiler
bitimine kadar sürecektir. Projeye ait basın
İsveç’te düzenlenecek birer günlük çalıştay
bültenleri her ay dört Türk ve dört İsveç
ve değerlendirme seminerini takiben
televizyon ve gazetesinde yayımlanacaktır.
Türkiye’de yapılacak Final Konferansı ile
10 Türk ve 10 İsveç sivil toplum kuruluşuna
sonlandırılacaktır. İsveç’te düzenlenmesi
her ay çevrimiçi tanıtımlar yapılacak ve
planlanan çalıştayın aralık ya da ocak ayında
INFOKELKIT hakkında 1000 broşür ve 100
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
poster hem Türkiye’de hem de İsveç’te
 Değerlendirme süreci sonunda elde edilen
dağıtılacaktır. Proje değerlendirmesinin de
bilgiler tercüme edilip internet portalı
yapılacağı ve en az 100 kişinin katılacağı
üzerinden üç farklı bölümde yayımlanacaktır.
Niksar Final Konferansı düzenlenecektir.
Bu portal üzerinde Kelkit havzasının mutfak
Projenin final değerlendirmesini içeren 200
kültürü, sivil mimarisi, müziği,
giyim
adet İngilizce kitapçık ilgili taraflara
kültürü, gelenekleri, halk oyunları,
el
dağıtılmak üzere hazırlanacaktır.
sanatları, tarih öncesi döneme ait bilgileri,
arkeolojik bilgileri, gezilip görülmesi gereken
yerleri ve gelecekte bölgede düzenlenecek
her türlü faaliyeti içeren bölümler olacaktır.
Proje İrtibat Kişi Bilgileri:

Hüseyin ŞAHİN
E-mail: huseyinem@hotmail.com

