דָאס איז דער שוועדישער קולטוררָאט ()Kulturrådet
דער שוועדישער קולטוררָאט איז ַאן אינסטַאנץ ֿפון דעם קולטור־מיניסטעריום ( )Kulturdepartementetווָאס שטיצט די שוועדישע
קולטור־ּפָאליטיק דורך ַאנַאליזירן די קולטור־בינע און טיילן סובסידיעס מיטן ציל ,יעדער איינער זָאל הָאבן א צוטריט צו
ֿפַארשיידענע קולטור־ַאקטיוויטעטן ֿפון א הויכער קווַאליטעט.
ֿפַארווַאלטונג און גענערַאל־דירעקטָאר
דער קולטוררָאט ווערט ָאנגעֿפירט דורך א ֿפַארווַאלטונג ווָאס ווערט בַאשטימט דורך דער רעגירונג ,און ווָאס טרָאגט די ֿפולע
ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט ֿפַאר זַײנע בַאשלוסן .דער גענערַאל־דירעקטָאר קענעט יָאהַאנסָאן איז דער ָאנֿפירער ֿפון דער אינסטַאנץ און
איז ֿפַארַאנווָארטלעך ֿפַאר אירע נָאכַאנַאנדיקע אונטערנעמונגעןַ .ארום  57מענטשן ַארבעטן אין די ביורָאען ווָאס געֿפינען זיך אין בנין
 Filmhusetאין  ,Gärdetשטָאקהָאלם.
די צילן ֿפון דער קולטור־ּפָאליטיק
אין יסוד ֿפון דער קולטור־ּפָאליטיק שטייען די צילן ֿפון דער נַאציָאנַאלער ּפָאליטיק ,וועלכע זענען ָאנגענומען געווָארן דורך דעם
שוועדישן ּפַארלַאמענט .די קולטור דַארף זַײן א דינַאמישע ,דרייסטע און אומאָּפהענגיקע קרַאֿפט בַאזירט אויף דער ֿפרַײהייט ֿפון
אויסדרוק .יעדער איינער דַארף קריגן די געלעגנהייט ָאנטייל צו נעמען אינעם קולטורעלן לעבן .שעֿפערישקייטֿ ,פַארשיידנַארטיקייט
און קינסטלערישע קווַאליטעט מוזן זַײן ַאן אינטעגרַאלער טייל ֿפון דער ַאנטוויקלונג ֿפון דער געזעלשַאֿפט.
אונטערשטיצונג ֿפַאר קולטור איבערן גַאנצן לַאנד
א ממשותדיקער טייל ֿפון דער ַארבעט ֿפון דעם קולטוררָאט איז אויסצוטיילן סובסידיעס .איבער  8.1מיליַארד קרוינען זענען
ֿפַארטיילט געווָארן אין  .1188דער קולטוררָאט שטיצט אינסטיטוציעסָ ,ארגַאניזַאציעס און אומאָּפהענגיקע גרוּפעס .די בַאשלוסן
איבער סובסידיעס ווערן ָאנגענומען מיט דער הילף ֿפון ַארבעטס־קָאמיטעטן און רעֿפעריר־גרוּפעס :סך־הּכל  811שרַײבערס,
מָאלערס ,מוזיקערס ,לערערסֿ ,פָארשערס אַאז"וו שַאצן אָּפ די אּפליקַאציעס .דער קולטוררָאט טיילט אויס איבער ֿ 01פַארשיידענע
סובסידיעס און שטיצט ַאלע ּתחומען – ֿפון איינצלנע ביכער און יוגנט־ּפרָאיעקטן אין מוזייען ,ביז שוועדישע טַאנץ־ַאנסַאמבלען ווָאס
טרעטן ַארויס אין אויסלַאנד .דער נַײער מָאדעל ֿפַאר קולטור־קָאָארדינַאציע איז אַײנגעֿפירט געווָארן אין  1188צו שטַארקן
נַאציָאנַאלע קולטורעלע צילן דורך שטיצן רעגיָאנעלע ּפריָאריטעטן און ֿפַארשיידנַארטיקייט.
סובסידיעס ֿפַאר קולטור־אונטערנעמונגען ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן
דער קולטוררָאט טיילט צו סובסידיעס ֿפַאר אונטערנעמונגען און ּפרָאיעקטן צו שטַארקן די קולטור ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן.
די ֿפינף נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן אין שוועדן זענען יי ִדן ,רָאמען ,סַאמי ,שוועדישע ֿפינען ,טָארנעדַאלער .די מינָאריטעט־שּפרַאכן
זענען יי ִדיש ,רָאמַאני טשיוו ,סַאמי ,מיענקיעלי און ֿפיניש.
געזעלשַאֿפטן מיט ַאן ָארגַאניזַאציע־נומער קענען אּפליקירן אויף סובסידיעס ֿפונעם קולטוררָאט .יעדעס יָאר ווערן ֿפַארטיילט ַארום
 5.5מיליָאן קרוינען אונטערצושטיצן אונטערנעמונגען און ּפרָאיעקטן ווָאס מוטיקן די נַאציָאנַאלע מינָאריטעט־שּפרַאכן און ־קולטורן.
ֿפון די מיטלען ווערט דער הויּפטטייל אָּפגעגעבן אויף אונטערנעמונג־סובסידיעס ֿפַאר קולטור־אינסטיטוציעס ֿפון די מינָאריטעטן.

אויסער די סובסידיעס ֿפַאר אונטערנעמונגען טיילט דער קולטוררָאט אויס סובסידיעס ֿפַאר ּפרָאיעקטן צו מוטיקן די קולטורן ֿפון די
נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן.

די ַאקטיוויטעטן דַארֿפן אויך געניסן ֿפון דער ֿפינַאנצירונג ֿפון ַאנדערע שטיצערס ,צום בעסטן ֿפון מוניציּפַאליטעטן ָאדער רַאיָאנען,
און דַארֿפן זַײן וויכטיק ֿפַאר דער נַאציָאנַאלער קולטור .דער קולטוררָאט שטיצט קודם־ּכל ַאקטיוויטעטן ֿפַאר קינדער און יוגנט ווָאס
ֿפַארשטַארקן דָאס אייגענע קולטור־וועזן ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן.
אּפליקַאציעס אויף סובסידיעס קען מען ַארַײנגעבן ָאנלַײן ,אויף שוועדיש ,איין מָאל א יָאר ,דורכן וועבזַײטל ֿפון דעם קולטוררָאט.
דער בַאשלוס צוצוטיילן די סובסידיע ווערט ָאנגענומען דורך דעם גענערַאל־דירעקטָאר נָאך א ֿפָארלייג ֿפון א סּפעציעלער
רעֿפעריר־גרוּפע ֿפַאר שּפרַאך ,קולטור און ליטערַאטור ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן.
ֿפַארשטייט זיך ַאז ַאקטיוויטעטן און ּפרָאיעקטן ֿפַארבונדענע מיט די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן קענען אויך אּפליקירן אויף ַאנדערע
סובסידיעס ֿפון דעם קולטוררָאט אויף ֿפַארשיידענע קולטור־געביטן.
לייענט ווַײטער וועגן סובסידיעס ֿפַאר שּפרַאך און קולטור ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן (אויף שוועדיש)

סובסידיעס צו ּפובליקירן ליטערַאטור און קולטורעלע אויסגַאבעס בײ די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן
דער קולטוררָאט טיילט אויך אויס סובסידיעס צו ּפובליקירן ליטערַאטור און קולטורעלע אויסגַאבעס ֿפַאר די נַאציָאנַאלע
מינָאריטעטן .דערויף קענען אּפליקירן ּפרָאֿפעסיָאנעלע ֿפַארלַאגן אין שוועדן ָאדער סַאמי־ֿפַארלַאגן ֿפון ַאנדערע נָארדישע לענדער,
ווָאס ֿפירן א ּפרָאֿפעסיָאנעלע ּפובליקיר־ַאקטיוויטעט אין שוועדןּ .פרָאֿפעסיָאנעלע ֿפַארלַאגן זענען די ווָאס גיבן ַארויס ביכער ווָאס מע
קען געֿפינען אין ביבליָאטעקן ,ביכערקרָאמען ,און אין ַאנדערע ָאנגענומענע ֿפַארשּפרייט־ּפונקטן .דער ֿפַארלַאג מוז גַארַאנטירן ַאז די
אויסגַאבעס ֿפַאר וועלכע ער בעט א סובסידיע זָאלן נָאכקומען ַאלע ּפרָאֿפעסיָאנעלע סטַאנדַארדן ,און ַאז עס זָאלן געשלָאסן ווערן
ּפַאסיקע ֿפינַאנציעלע אָּפמַאכן צווישן דעם ַארויסגעבער און די רעכט־הַאלטערס.
שוין ּפובליקירטע ווערק ֿפון די מינָאריטעט־ליטערַאטורן מעגן אויך בַאקומען געוויינטלעכע סובסידיעס ֿפַאר ליטערַאטור.
מע קען אויך אּפליקירן אויף סובסידיעס ווי א טייל ֿפון דער אונטערשטיצונג ֿפַאר א ּפלַאנירטער ליטערַארישער ּפובליקַאציע.
סובסידיעס ֿפַאר קולטורעלע אויסגַאבעס ֿפון די נַאציָאנַאלע מינָאריטעטן קענען צוגעטיילט ווערן ווי א טייל ֿפון
ּפרָאדוקציע־סובסידיעס ֿפַאר קולטורעלע אויסגַאבעס .מע קען אּפליקירן אויף ַאזעלכע סובסידיעס איין מָאל א יָאר.
לייענט ווַײטער וועגן סובסידיעס ֿפַאר ליטערַאטור (אויף שוועדיש)
לייענט ווַײטער וועגן סובסידיעס ֿפַאר א ּפלַאנירטער ליטערַארישער ּפובליקַאציע (אויף שוועדיש)
לייענט ווַײטער וועגן ּפרָאדוקציע־סובסידיעס ֿפַאר קולטורעלע אויסגַאבעס (אויף שוועדיש)

די זעלבע רעכט און געלעגנהייטן
גלַײכקייט צווישן געשלעכטער איז וויכטיק ֿפַאר דעם קולטוררָאט און ֿפַאר דעם גַאנצן קולטור־לעבן .דער קולטוררָאט ּפַאסט אויף
בַײם צוטיילן געלט־אונטערשטיצונגעןַ ,אז מענער און ֿפרויען זָאלן געניסן ֿפון די זעלבע רעכט און געלעגנהייטן ָאנטייל צו נעמען אין
א ברייטער גַאמע קולטורעלע ַאקטיוויטעטן.
צוטריטלעכע קולטור
דער קולטוררָאט טרָאגט די ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט צו מַאכן קולטור צוטריטלעך ֿפַאר יעדן .ער ברייטערט אויס דעם צוטריט דורך
שטיצן ,קָאָארדינירן און איבערצַײגן דעם קולטור־סעקטָאר צו דערגרייכן די צילן ֿפון דער ּפָאליטיק לטוֿבת בעלי־מומים.
עס בלַײבט נָאך א סך צו טָאן צו מַאכן דָאס קולטור־לעבן אין גַאנצן צוטריטלעך.
א ֿפינֿפטל ֿפון דער בַאֿפעלקערונג
קינדער און יוגנטלעכע בַאטרעֿפן מער ווי א ֿפינֿפטל ֿפון דער בַאֿפעלקערונג ,און זיי דַארֿפן קריגן א ֿפולן צוטריט צו געניסן און שַאֿפן
קולטור .מָאלערײ און קולטור העלֿפן די קינדער ָאנטייל נעמען אין זייער געזעלשַאֿפט און זי בעסער ֿפַארשטיין .דער קולטוררָאט
בַאמיט זיך אין זינען צו הָאבן דעם קוק ֿפון קינדער אין ַאלץ ווָאס ער טוט :בַײם אויֿפנעמען אּפליקַאציעס אויף סובסידיעס ,בַײם
ֿפָארשטעלן סטַאטיסטישע געגעבענע און בַײם זַאמלען אינֿפָארמַאציע .דער קולטוררָאט נעמט ָאנטייל אין ַארבעטסנעצן ,סעמינַארן און
קָאנֿפערענצן ,און שטיצט ֿפָארשונג וועגן דער קולטור ֿפון קינדער און יוגנטלעכע .דער קולטוררָאט שטיצט אונטער דעם ּפרָאיעקט
ֿפון שעֿפערישער שולע ( ,)Skapande skolaווָאס ֿפַארשטַארקט די ֿפַארבינדונגען צווישן שולע און קולטור־ּפרָאֿפעסיָאנַאלן ,און גיט
סטודענטן א ֿפַארברייטערטן צוטריט צו ַאלע קולטור־ֿפָארמען ,און רַײכערע מעגלעכקייטן ַאליין צו זַײן קולטורעל שעֿפעריש.
קולטור איבער די גרענעצן
א קָאלירֿפול קולטורעל לעבן נייטיקט זיך אין אינטערנַאציָאנַאלע ֿפַארבינדונגען און קָאאָּפערַאציע .דער קולטוררָאט ַארבעט
סטרַאטעגיש און מיט סובסידיעס צו ֿפַארשטַארקן די אינטערנַאציָאנַאלע קָאאָּפערַאציע ,סײ אין די רַאמען און סײ מחוץ דעם
אייראָּפעי ִשן ֿפַאראיין .דער קולטוררָאט ,דורך דער אינטערנַאציָאנַאלער ַארבעט ֿפון דעם שוועדישן טייל ֿפונעם
ֿ ,Culture Contact Pointפָאלגט נָאך און אינֿפָארמירט וועגן דער ּפָאליטיק און די אונטערנעמונגען ֿפון אייראָּפעי ִשן ֿפַאראיין אויֿפן
געביט ֿפון קולטור .דער קולטוררָאט הָאט סּפעציעלע געלטער ֿפַאר אינטערנַאציָאנַאלע ַאקטיוויטעטן – אין  ,1188איבער  12מיליָאן
קרוינעןֿ ,פון וועלכע  1מיליָאן גייען צו דער אינטערנַאציָאנַאלער ליטערַאטור־קָאאָּפערַאציע.

ֿפַארבינדט זיך מיט
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Sweden
+46(0)8 5192600 :טעלעֿפָאן
+46 (0)8 51926499 :ֿפַאקס
kulturradet@kulturradet.se :בליצּפָאסט
Filmhuset, Borgvägen 1 :ַאדרעס צו בַאזוכן
08:30–16:30  מָאנטיק – ֿפרַײטיק:ָאֿפן

