ANKARA’DA “ULUSLARARASI DEMOKRASİ ŞÖLENİ
SERGİSİ” AÇILDI
Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü ve Dumlupınar
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile düzenlenen,
Demokrasi ve İnsan Hakları konularının işlendiği “Uluslararası
Demokrasi Şöleni Karma Sergi” 26 Eylül 2016 tarihinde Milli
Kütüphane Sergi Salonu‟nda açıldı. 05 Ekim 2016 tarihine kadar açık
kalacak olan sergi açılış töreni Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
Müdürü Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ, Dumlupınar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve sergi düzenleyicisi Doç. Dr.
Levent MERCİN, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür
yardımcıları, şube müdürleri, Hacettepe Ün. Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölüm Başkanı Namık Kemal SARIKAVAK ve konuklar
katıldı.
Çağdaş bir toplum olabilmenin en önemli göstergeleri arasında
yerleşmiş bir demokrasi, gelişmiş insan hakları mekanizması, çoğulcu
bir anlayış ve uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi yer alır.
Literatür incelendiğinde dünya tecrübesi göstermiştir ki eğitim ve bu
kapsamda yer alan etkinlikler, bu kavramların bir toplumda
gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi, demokratik kültürün ailede,
okulda, çevrede ve toplumda yaşanmasıyla mümkün olur.
Toplumlarda demokrasi ve insan hakları konusunda duyarlılık
sağlamak, farkındalık oluşturmak ve korumak için „Demokrasi ve
İnsan Hakları Eğitimi‟ bir zorunluluktur. Bu eğitim, bireylerin kişisel
gelişiminin ilk safhaları olması nedeniyle özellikle okulöncesi, ilkokul
ve ortaöğretimde oldukça önemlidir. Bu bakımdan, eğitim sistemleri
aracılığıyla demokratik vatandaşlık ve insan hakları kavramlarını
güçlendirmek, Türkiye de dahil bütün Avrupa ülkelerinde hayati bir
öneme sahiptir. Haklar ve sorumluluklar açısından farkındalık
yaratmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek ise sürekli bir desteği
gerektirmektedir. İşte bu proje genel anlamda bu desteği sağlamak için
hazırlanmıştır.

Özgün ve farklı eserlerin ortaya konulduğu bu sergide, yurt içinden
20, yurt dışından 10 olmak üzere toplam 30 sanatçı ve tasarımcı 41
eser ile katılmıştır.
Aralarında Türkiye‟deki birçok üniversiteden öğretim üyesinin yanı
sıra basından bir karikatürist‟in, yurtdışından ise ABD‟li, Polonya‟lı,
İran‟lı, Macaristan‟lı, İsrail‟li Fillandiya‟lı, Azerbaycan‟lı,
Almanya‟lı, Bosna Hersekli sanatçı/tarasarımcıya kadar bir çok insan,
yağlıboya tablo, karikatür, illüstrasyon, poster, animasyon vb. gibi
sanat eserleri ile tasarımlar ortaya koymuşlardır.

