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Dağ Kültür Derneği (DKD) temel olarak ülkemizde dağ ve
doğa kültürünün
oluşturulması, bu alanda yapılan çalışmaların
desteklenmesi ve geliştirilmesi, dağ ve
doğa kültürü ile çevre
bilincinin toplum içinde yaygınlaştırılmasını amaçlayarak kültürel
ve sanatsal temelde tüm doğa severlerin ortak paydası olmayı
hedefliyor.

Çalışma alanındaki kültür ve sanat üretimine destek vererek ülke
çapında bir paylaşım
ortamı yaratmayı hedefleyen DKD, kültür
hayatımızda önemli bir boşluğu dolduracak.

Derneğin çalışma konuları şunlar olacak;
? Ülkemizdeki dağlık alanların öneminin kavranması için
gerekli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yaparak ?dağ ve doğa?
kültürümüzün zenginleşmesine katkıda
bulunmak,
? Dağ ve doğa ile ilgili birey ve kurumların birbirleriyle
deneyim, fikir ve bakış açılarını
paylaşmalarını sağlayarak
toplumsal ?dağ ve doğa? bilincini yükseltmek,
? Genç nüfusumuzun dünyada yapılmış ?dağ ve doğa? filmi
örneklerini izlemelerini
sağlayarak dağcılık, dağ kültürü ve çevre
bilincini geliştirmek,
? Dünya dağ ve doğa filmi örneklerini görebilmek, ?dağ ve
doğa? filmleri arşivi
oluşturarak toplumsal hafızanın oluşmasına
katkıda bulunmak,
? Ülkemizin benzersiz coğrafyası, doğal güzellikleri ve onu
çevreleyen kültürümüzü
dünyaya tanıtımını sağlamak,
? Dağ ve doğa filmciliğine ilgi çekerek bu alandaki
gelişmelere katkıda bulunmak,
? Her türlü doğa sporu ile ilgili film ve fotoğraf çekimini,
kitap yazımını ve arşiv
oluşumuna karşı ilgiyi artırmak.

Derneğimiz bu konularda çalışmak üzere aşağıdaki etkinlikleri
? Ulusal ve uluslararası film festivalleri
? Film yapımı ve atölye çalışmaları
? Kitap, dergi, gazete ve her türlü bilgilendirmenin yanında,
basımı, dağıtımı ve satışı
? Fotoğraf sergileri ve atölye çalışmaları
? ?Doğa Kütüphanesi?
? Ulusal ve uluslararası film ve fotoğraf yarışmaları
? Yurtdışı organizasyonlar ile ortak çalışmalar
? Her türlü bilgilendirici etkinlik ve toplantılar
? Çalışma konuları dahilinde uluslararası örgütlerle ortak

düzenleyecek;
bu materyallerin yayını

çalışmalar
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Eylül 2009?da kuruluş işlemlerini tamamlayan DKD?nin ilk
etkinliği Fransa?da Türkiye
Mevsimi
kapsamında
Autrans Dağ
ve Macera Filmleri Festivali
?ne katılım oldu. Festival
kapsamında Türkiye?den filmler gösterildi, fotoğraf sergisi ve
?Türkiye Dağları söyleşisi? gerçekleştirildi. 5000 adet Türkiye doğa
sporları
broşürü festival izleyicilerine ücretsiz dağıtıldı.

Dernek, Fransa seyahatinde ayrıca merkezi İtalya?da bulunan IMFA (International Mountain
Film Alliance)
?a üyelik
prosedürleri hakkında bilgi aldı ve
Türkiye Dağ Filmleri
Festivali
ni tanıtan bir sunum gerçekleştirerek üyelik
başvurusunda bulundu. Dünyada dağ, doğa
ve macera kültürü ve
filmciliğini geliştirmek üzere ortak çalışmalar yapmak üzere
kurulmuş bir STK olan IMFA?ya bugün itibarı ile 15 ülkeden 18
festival üye bulunuyor.

4 yıldan beri DAG (Doğa Aktivite Grubu) üyelerinin emeği
Dağ Filmleri Festivali
de bu yıldan
itibaren DKD bünyesinde gerçekleştirilecek.

ile düzenlenen Türkiye

Emek-yoğun bir organizasyon olan DKD, tüm yurttan gönüllülerini
bekliyor. Herhangi bir
konuda çalışmalarımıza gönüllü destek vermek
isterseniz, aramızda yeriniz hazır.
Şehrinizde/bölgenizde DKD
çalışmalarını tanıtabilir veya ortak çalışmalar yapmak üzere
bizimle
temas kurabilirsiniz. Sorularınız için
bilgi@dkd.org.tr adresine
e-posta atabilir veya genel duyuru listemize üye olabilirsiniz.
http://groups.google.com.tr/group/DagKulturuDernegi
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