LAODĐKEĐA PROJESĐ

Kulübümüzün önemli projelerinden birisi de “Laodikeia projesi” dir. Bu projede, yedi
dernek üyesi ve Laodikeia kazı başkanının katılımlarıyla gönüllü bir proje grubu oluşturulmuş
ve çalışmalara başlanmıştır. “Yerel miras yolu ile barışı kadınlar yapar” ve “Barışın kültürel
miraslarımız yoluyla desteklenmesi” temalarından yola çıkılarak kültürel mirasın korunması,
gençlerimize tanıtılması ve sevdirilmesinin yanı sıra ülkemiz ve dünya çapında Laodikeia’nın
tanıtılması ve kazı çalışmalarını desteklemek amacı ile bir proje yürütülmüştür.
Proje kapsamında Yapılan Faaliyetler
“Yerel miras yolu ile barışı kadınlar yapar” ve “Barışın kültürel miraslarımız yoluyla
desteklenmesi” temalarından yola çıkılarak kültürel mirasın korunması, gençlerimize
sevdirilmesinin yanı sıra ülkemiz ve dünya çapında Laodikeia’nın tanıtılması ve kazı
çalışmalarını desteklemek amacı şubat 2006 da bu proje başlatılmıştır. Projede Denizli
Valiliği, PAÜFEF Arkeoloji AD. Đle işbirliği yapılmıştır.
Laodikeia ile ilgili yapılan faaliyetler;
Đlimizde yer alan okullarda her hafta bir okula Laodikeia’nın yerinde tanıtımı çalışmalarında
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilerek her hafta bir okul laodikeia’ya götürülmüş,
arkeologlar eşliğinde kültürel değerleri yerinde tanımaları sağlanmıştır. Bu kapsamda Mayıs
ve Haziran 2006 döneminde Đlimizde yer alan 10 okulun 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden 700
genç Laodikeia’ya götürülmüştür. Kazılardan çıkan eserlerden tasarımlar hazırlanarak, o
döneme ait kumaşlar özel olarak dokutulmuş ve Kız Meslek Lisesi öğretmen ve
öğrencilerince kıyafet ve takılar hazırlanarak kazıda çalışan öğrencilerin 4 defile ile bunları il
genelinde çeşitli etkinliklerle sunması sağlanmıştır. 4 Haziran 2006 günü kazı sahasında
Laodikeia Moda Günlerinden Bir Esinti” adıyla şenlikler düzenlenmiş ve halka Laodikeia
tanıtılmıştır. Kazılardan çıkan eserlerden tasarımlar hazırlanarak, o döneme ait kumaşların
özel olarak dokutulması ve Kız Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerince kıyafet ve takılar
hazırlanarak kazıda çalışan öğrencilerin bir defile ile bunları sunması sağlanmıştır. Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi Kültür Sanat Komisyonu ve Pamukkale Üniversitesi, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde 25 ülkeden 44
sporcunun katıldığı “Aphrodisias-Laodikya II. Uluslar Arası Gençlik, Spor, Kültür ve Sanat
Festivali” kapsamında 3 yıl üst üste Hierapolis Antik Havuz’da derneğimiz Laodikeia’yı eski
dönem giysileri ile tanıtan bir gösteri gerçekleştirilmiştir. Özel olarak tasarlanan 1500 adet
kitap ayracının satışı ile kazı çalışmalarına maddi destek sağlandı. Laodikeia’nın yerel ve
ulusal yazılı - görsel basında yer almasına çalışılmıştır.

