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NEDİR 

RICHES, sayısal teknolojilerin toplumumuza getirdiği değişimi 
inceleyen bir projedir. 

 

 
Kültür ve Kültürel Mirasın merkezinin 

kurumsal yapılardan ziyade kişisel 
kullanım odaklı olmasını amaçlar. 

Avrupa vatandaşlarının kendi kültürel 

miraslarını sosyo-ekonomik gelişim ve 
büyüme amacıyla kullanmaları için büyük 

bir imkan sunmaktadır. 
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PARTNERLER 

Riches topluluğu 6 Avrupa Birliği üyesi ülke ve Türkiye olmak üzere 10 
partnerden oluşmaktadır: 

Coventry University (İngiltere) 

Hansestadt Rostock (Almanya) 

Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde, (Hollanda) 

Waag Society (Hollanda) 

University of Exeter (İngiltere) 

Promoter Srl (İtalya) 

Fundació I2cat (İspanya) 

Syddansk Universitet (Danimarka) 

Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Almanya) 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (Türkiye) 
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Cevaplanacak Sorular 
 

RICHES aşağıdaki sorulara cevap bulmayı 
amaçlamaktadır: 

1.Kültürel Miras kurumları kendilerini nasıl 
yenilerler ve yapılandırırlar? 

2.Avrupa vatandaşları bu değişimde nasıl ortak 
bir rol oynarlar? 

3.Kültürel Mirasın sunumunda ve tanıtımında yeni 
teknolojilerin rolü nedir? 

4.Kültürel miras, kullanıcılarına nasıl daha yakın 
olabilir? 

5.Kültürel Miras, Avrupa ekonomisinde nasıl yeni 
bir güç olabilir? 
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AMAÇLAR (1) 
 
 

1. Kültürel Miras 
araştırmasının kavramsal 
çerçevesini geliştirmek; 

2. Kültürel mirasın 
korunması, üretilmesi ve 
iletilmesinde değişim 
şartlarını incelemek; 

3. Kültürel mirasın sosyo-
ekonomi üzerindeki etkisini 
artırmak için araştırma 
yollarını belirlemek; 
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AMAÇLAR (2) 
 
 

4. Avrupa Birliği’nin ekonomik 
yönden büyümesi için sayısal 
kültürel mirasın   
potansiyelini ölçmek, bilgi 
transferi için araçlar ve 
metodolojiler tasarlamak; 

5. Kapsamlı saha çalışmaları ile 
taşınır - taşınmaz kültürel 
miras hakkında deneyimleri 
paylaşmak; 

6. Kanıta dayalı politika 
önerilerini ve iyi uygulama 
rehberleri üretmek. 
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ARAŞTIRMA ODAĞI(1) 

RICHES, sayısal teknoloji teşvikiyle Avrupa’daki büyüme ve gelişimin 
nasıl olacağını araştıracaktır. 

Araştırma için geniş bir odak belirlenmiştir: 

Analogdan sayısala geçişte artan telif hakları sorunları; 

Kültürel mirasın varlığı, korunması, iyileştirilmesi ve erişimi 
açısından değişimin şartları; 

Taşınır ve taşınmaz miras; 

Uygulama tabanlı kültürel mirasın 
  gerçekleştirilmesindeki  
  değişimin şartları; 
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ARAŞTIRMA ODAĞI (2) 

 Fiziksel alanların, yerlerin, bölgelerin dönüşümü; 

 Yaratıcı sanayi için geleneksel metodların yeni üretim metodlarına 
transferi; 

 Ait olma ve kimlik açısından sayısal kültürel miras uygulamaları; 

 Sosyal uyum için ortak hareket 
ve yaşayan miras; 

 Topluluk ve bölgesel uyum 
için yapılar; 

 Kültürel miras ve yerler; 
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ARAŞTIRMA ODAĞI (3) 

 Kültür ve mali sorunların ekonomisi; 

 Sayısal ekonomide deneysellik ve yenilikçilik; 

 Sayısallaştırma ve sayısal hizmetleri gerçekleştiren müze ve 
kütüphaneler; 

 Dijital sunum / sergiler; 

 Sanal uygulamalar; 

 Kamu-Şahıs birlikteliği. 
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BEKLENEN ETKİLER (1) 

1. Sosyal Etki: Sayısal teknolojiler, kültürel miras alanında  
üreten / yaratan ve müşteri / kullanıcı arasında bulunan 
demokratik açığı değerlendirecektir. 

2. Ekonomik Etki: RICHES tarafından geliştirilen beceri ve 
teknoloji transfer modelleri; tasarım, üretim ve dizayn 
sektörlerindeki üretim metotlarını etkileyecek ve diğer 
sektörlere uygulanabilirliğini artıracaktır; 

3. Kültürel Etki: Uygulama tabanlı kültürel miras, sayısal 
teknolojiler vasıtasıyla, kültür izleyicileri ile daha yenilikçi 
etkileşimi teşvik edecek ve diğer kültürel 
miras alanları için modeller önerecektir; 
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BEKLENEN ETKİLER (2) 

4. Eğitim Etkisi: RICHES, partnerlerinin 
ortak katkılarıyla, değişik öğrenme 
olanakları önererek ve yeni kaynaklar 
oluşturarak eğitim süreçlerini 
etkileyecektir; 

5. Teknolojik Etki: RICHES, kullanıcı odaklı 
teknolojik araştırmalar için gerekli koşulları 
yaratarak kültürel miras sektörünün gerçek 
ihtiyaçlarını inceleyecektir.  
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HEDEF KİTLE 

RICHES sonuçlarının hedef kitlesi: 

 Üye ülkelerin Kültür Bakanlıkları; 

 Bölgesel, ulusal ve devlet yetkilileri, A.B. Kuruluşları; 

 Kültürel Miras Kuruluşları; 

 Güzel Sanatlar uzmanları ve 
araştırmacıları; 

 Kamu idareleri; 

 Sayısal kültürel ekonomi alanındaki  
KOBİ’ ler; 

 Endüstriyel kuruluşlar ve yaratıcı 
endüstri ile uğraşan kuruluşlar; 

 Vatandaşlar ve bilim adamları. 
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GELECEK ETKİNLİKLER 

RICHES projesi, 9-10 Aralık 2013 tarihinde Bruksel’de yapılan 
toplantı ile başladı.  

Planlanan etkinlik ve toplantılar: 

«Kavramsal Çerçeve» çalıştayı Barselona, Mayıs 2014; 

3 Ortak hareket oturumu  Hollanda, Sonbahar 2014; 

Uluslararası konferans Pisa, Aralık 2014; 

Değişim bağlamı çalıştayı Ankara, Mayıs 2015; 

Politika Semineri Rostock, Eylül 2015; 

«Kültürel Mirasın sosyo-ekonomik gelişimdeki yeri» çalıştayı 
Berlin, Kasım 2015; 

Politika Semineri Bruksel, Şubat 2016; 

Uluslararası konferans Coventry, Mayıs 2016. 
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Takip edin: 

www.riches-project.eu 

www.digitalmeetsculture.net 

 

İletişim: 

info@riches-project.eu 

 
RICHES Twitter adresi:  
#richesEU 
 
RICHES Youtube adresi: 
www.youtube.com/richesEU 
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