Edebiyat Şehri için rehber
kriterler
• Yayınevleri ve yayın girişimlerinin niteliği, niceliği ve çeşitliliği
• İlk, orta ve yüksek öğretimde yerli veya yabancı edebiyata odaklanan
eğitim programlarının niteliği ve niceliği
• Edebiyat, tiyatro ve/veya şiirin temel rol oynadığı türden kentsel
kalkınma
• Yerli ve yabancı edebiyatın teşvik edilmesini hedefleyen edebiyat
etkinlikleri ve festivallerine ev sahipliği yapmakta deneyim
• Yerli ve yabancı edebiyatın korunmasına, teşvikine ve yayılmasına
adanmış kütüphaneler, kitabevleri ve kamusal veya özel kültürel
merkezler
• Çeşitli ulusal diller ve yabancı dillerden edebiyat eserlerinin çevirisini
yapmada ve yayınlamaya aktif çaba
• Edebiyatın teşviki ve edebiyat ürünleri pazarlamasının güçlendirilmesi
için yeni medya da dahil olmak üzere medyanın aktif dâhiliyet

Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/literature/

Gastronomi Şehri için rehber
kriterler
• Kent merkezi ve/veya bölgenin karakteristiği olan iyi gelişmiş
gastronomi
• Çok sayıda geleneksel restoran ve/veya şefi bünyesinde
barındıran canlı bir gastronomi topluluğunun bulunması
• Geleneksel mutfakta kullanılan iç kaynaklı malzeme/
• Endüstriyel/teknolojik gelişmeler karşısında ayakta kalabilmiş
yerel bilgi, geleneksel mutfak uygulamaları ve metotları
• Geleneksel gıda marketleri ve geleneksel gıda endüstrisi
• Gastronomi festivaller, ödüller, yarışmalar ve diğer geniş kapsamlı
tanınırlık faaliyetlerine ev sahipliği yapma geleneği
• Doğaya saygı ve sürdürülebilir yerel ürünlerin teşvik edilmesi
• Kamuoyunun takdirine çalışmak, eğitim kuruluşlarında
beslenmenin
teşvik
edilmesi,
biyoçeşitliliği
koruma
programlarının aşçılık okulları müfredatına dahil edilmesi
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/gastronomy/

Medya Sanatları Şehri için
rehber kriterler
• Dijital teknolojilerin tetiklediği kültürel ve yaratıcı
endüstrilerin gelişimi
• Kentsel yaşamın iyileştirilmesine yol açan başarılı medya
sanatları entegrasyonu
• Sivil toplumun katılımından yana elektronik sanat
formlarının büyümesi
• Dijital ekonomik kalkınma yoluyla kültüre daha geniş
erişim
• Medya sanatçıları için yerleşim programları ve diğer stüdyo
alanları

Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/media-arts/

Müzik Şehri için rehber
kriterler
• Müzik yaratımı ve faaliyetlerinin tanınan merkezi olma
• Ulusal ve uluslararası düzeyde müzik festivalleri ve
etkinlikleri düzenlemede deneyim
• Müzik endüstrisinin her formunda teşvik edilmesi
• Müzik üzerine uzmanlaşmış okullar, konservatuarlar,
akademiler ve yükseköğretim kurumları
• Amatör koro ve orkestralar da dahil olmak üzere müzik
eğitimi için enformel yapılar
• Müziğin belli türlerine ve/veya farklı ülkelerden müziğe
adanmış yerel veya uluslararası platformlar
• Müzik yapmak ve dinlemeye uygun kültürel alanlar
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/music/

Sinema/Film Şehri için rehber
kriterler

• Sinema ile ilgili önemli altyapı , örn. film stüdyoları, film
alanları/çevreleri vb.
• Filmlerin üretimi, dağıtımı ve ticareti ile devamlı veya
kanıtlanmış bağlantı
• Film festivalleri, gösterimleri ve filmlerle ilgili diğer faaliyetleri
düzenlemede deneyim
• Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirlikçi girişimler
• Arşivler, müzeler, özel koleksiyonlar ve/veya film enstitüleri
formlarında sinema mirası
• Sinemacılık okulları ve eğitim merkezleri
• Yerli veya ulusal olarak üretilen ve/veya prodüksiyonu yapılan
filmlerin/sinema eserlerinin dağıtımına çaba sarf etmek
• Yabancı filmler üzerine bilgi paylaşımını teşvik eden girişimler

Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/film/

Tasarım Şehri için rehber
kriterler
• Kurulu tasarım endüstrisi
• Tasarım ve inşa edilmiş çevreden (mimari, şehir planlama,
kamusal alanlar, anıtlar, ulaşım, tabela ve bilgi sistemleri,
topoğrafya vb.) güç alan kültürel peyzaj
• Tasarım okulları ve tasarım araştırma merkezleri
• Ulusal ve/veya yerel düzeyde devamlı faaliyette olan
tasarımcılar ve uygulayıcı yaratıcı gruplar
• Tasarıma adanmış fuarlar, etkinlikler ve sergilere ev
sahipliği yapmada deneyim
• Yerel materyal ve kentsel/doğal koşullardan faydalanan
yerel tasarımcılar ve şehir plancılarına imkan sağlama
• Tasarımla yönlendirilen yaratıcı endüstriler, örn. mimari ve
iç mekan, moda ve tekstil, mücevherat ve takı, etkileşim
tasarımı, kentsel tasarım, sürdürülebilir tasarım vb.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/design/

Zanaat ve Halk Sanatları Şehri
için rehber kriterler
• Zanaat ve halk sanatının özel bir formunda uzun süredir
süregelen gelenek
• Zanaat ve halk sanatının devamlı üretimi
• Zanaatkarların ve yerel sanatçıların güçlü mevcudiyeti
• Zanaat ve halk sanatı ile ilgili meslekler üzerine çalışan
eğitim merkezleri
• Zanaat ve halk sanatını teşvik etmeye yönelik çaba harcama
• Zanaat ve halk sanatıyla ilgili alt yapı örn. müzeler, el
sanatları dükkanları, yerel sanat fuarları vb.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/crafts-and-folk-arts/

