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Резюме 

Целта на проучването е да се осигури по-добро разбиране за ролята, която 

националните културни институти на държавите — членки на ЕС биха могли да 

изпълняват в рамките на европейска стратегия за културата във външните 

отношения на ЕС. То анализира силните и слабите страни на техните мисии, 

структури и ресурси. Анализът има за цел да установи дали техните дейности имат 

европейско измерение и дали те ще могат да помогнат на ЕС в по-нататъшното 

популяризиране на неговите приоритети и основни ценности в трети държави. Въз 

основа на анализа изследването формулира редица препоръки относно политиката, 

включително набор от ръководни принципи за ефективното обединяване и 

споделяне на ресурси между културните институти и институциите на ЕС, за да се 

постигне мащаб и по този начин да се увеличи видимостта на действията на ЕС в 

чужбина. Освен това то предлага модели на сътрудничество, стимули и 

ангажименти, критерии за допустимост за финансираните от ЕС проекти, както и 

пилотни проекти. 
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

Европейският съюз (ЕС) следва да се стреми да използва своите културни и творчески 

активи, за утвърждава по-ефективно влиянието си по света. В днешно време това е 

също толкова важно, колкото са и неговата политическа и икономическа мощ. За целта 

ЕС следва изцяло да включи въпросите от областта на културата във външните си 

отношения с оглед да осъществи контакт с по-голяма част от местното население и да 

организира съвместни прояви, за да популяризира своите ценности и приоритети. 

Културните връзки с трети държави могат да бъдат широкообхватни и да включват 

секторите на културата и творчеството, гражданското общество, образованието, 

развитието, както и споделянето на основните ценности с народите на различни 

държави.  

Институциите на ЕС в момента обмислят европейска стратегия за културна 

дипломация. Процесът е все още на ранен етап от развитието си и в момента се 

провеждат проучвания относно възможността за създаване на европейски механизъм 

за сътрудничество. Тези обсъждания се провеждат в интересни времена, когато както 

на европейско, така и на национално равнище се наблюдават промени в моделите. 

Налице е растящ интерес към разработването на съвместни проекти с цел повишаване 

на взаимното разбирателство и доверие с народите извън ЕС. Проявите, които 

представят единствено дадена национална култура или се концентрират върху 

национален „брандинг“, постепенно губят от значението си, тъй като вече не се 

разглеждат като ефективен инструмент за подобряване на (културните) отношения 

извън рамките на ЕС. 

Целта на настоящето изследване е да се осигури по-добро разбиране за ролята, която 

националните културни институти на държавите — членки на ЕС биха могли 

(евентуално) да изпълняват в рамките на една нова европейска стратегия за културна 

дипломация и да се направят редица препоръки за осъществим модел на 

сътрудничество с институциите на ЕС.  

Сред културните институти на държавите — членки на ЕС е налице голямо 

разнообразие по отношение на размера, управлението и ръководството 

(централизирани или децентрализирани модели), бюджета, броя на бюрата извън ЕС, 

наетите служители, както и тяхното участие в проектите на ЕС и популяризирането на 

ценностите на ЕС. Взети заедно те представляват разнообразна и обширна мрежа от 

бюра в рамките на ЕС и извън него. Като цяло 29-те културни института, подбрани за 

целите на изследването, имат 914 бюра в ЕС и 1 253 бюра извън ЕС, в които работят 

приблизително 30 000 души по целия свят и които генерират оборот в световен мащаб 

от над 2,3 милиарда евро годишно. 

Изследванията показват, че мисията и мисиите на огромна част от тези културни 

институти, които развиват дейност в чужбина, все още са концентрирани върху 

насърчаването на съответните национални култура и език/езици (например чрез 

организирането на културни прояви като изложби, концерти, филмови прожекции и 

конференции, насочени към местната публика). В това се състои същността на 

дейностите, извършвани от 25 от общо 29-те културни института, подбрани за целите 

на настоящето изследване. Въпреки че мандатът на културните институти не включва 

изрично популяризирането на ЕС и на неговите ценности, израз на европейското 

измерение на техните дейности и техният интерес към повишаването на 

сътрудничеството по въпросите от областта на културата на европейско равнище може 

до определена степен да бъде намерен в тяхното членство в Европейската мрежа на 

националните културни институти и в „ПОВЕЧЕ ЕВРОПА“, както и чрез тяхното участие 

във финансирани от ЕС проекти и програми в трети държави. 
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Сътрудничеството с културните институти би осигурило редица предимства за 

институциите на ЕС, като отчасти ще компенсира някои от слабостите, демонстрирани 

от делегациите на ЕС в тяхната дейност във връзка с отношенията в областта на 

културата. Основните ползи са: достъп до обширна мрежа от бюра и квалифициран 

персонал по целия свят; осъзнаване на стратегическите аспекти от страна на 

ръководителите на културните институти, които развиват дейност в трети държави; 

повече възможности за развитие на надеждни и вдъхващи доверие партньорства с 

гражданското общество; добри връзки с делегациите на ЕС; експертни познания 

относно проекти в областта на културата; както и евентуалната съгласуваност със 

стратегията на ЕС за културна дипломация и с нейните географски и тематични 

приоритети. 

Съществуват също така и потенциални рискове за институциите на ЕС при 

сътрудничеството (изключително или предимно) с културните институти. Техните 

основни слабости са, че не разполагат с мандат в рамките на своя статут или мисия, за 

да извършват свързани с ЕС дейности. Те са национални организации, чиято основна 

мисия все още е да представляват и популяризират съответните национални интереси. 

Европейските въпроси и дипломатически приоритети рядко са включени в цялостните 

стратегии и работните програми на всеки отделен културен институт. Културните 

институти също така все още не разполагат с общ подход или обща визия за 

дипломацията или отношенията в областта на културата. Сред слабостите са също така 

бюджетните ограничения по отношение на финансовите и човешките ресурси на 

културните институти и липсата на капацитет и опит за осъществяването на 

финансирани от ЕС проекти сред някои от по-малките културни институти. Съществува 

също така и риск от монополизиране на културните ресурси на ЕС и на фондовете за 

сътрудничество с културните институти в ущърб на други заинтересовани страни в 

областта на културата, които са истински европейски организации и мрежи в 

секторите на културата и творчеството.  

В заключителната част на изследването се посочва, че културните институти вече 

вземат участие в няколко проекта на ЕС за отношенията в областта на културата в 

трети държави. Обединяването на техните експертен опит и ресурси следователно ще 

работи в интерес на ЕС, както и на отделните държави членки. Повече съвместни 

дейности биха допринесли за увеличаване на видимостта на ЕС по целия свят. 

Изследването препоръчва сътрудничеството между културните институти и 

институциите на ЕС да се основава на следните четири принципа:  

1. На културните институти следва да бъде предоставен ясен мандат от техните 

национални правителства, за да могат да действат като европейска мрежа или 

като оператор на финансирани от ЕС програми.  

2. Културните институти следва да извършват дейности, които са в съответствие с 

ключовите послания на Подготвителното действие за културата във външните 

отношения, като се ангажират по нов начин с народите от държавите извън ЕС 

посредством сътрудничество, изслушване и диалог вместо популяризиране на 

националните интереси и като насърчават истински дух на взаимност и 

реципрочност във всички проекти и дейности, които се изпълняват.  

3. Културните институти следва да спазват определени задължения, преди да бъдат 

натоварени с обхващаща целия ЕС мисия. тези задължения могат да бъдат 

изброени в меморандум за разбирателство между Европейската служба за външна 

дейност/Европейската комисия и европейски орган, представляващ културните 

институти. 
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4. Културните институти следва да бъдат насърчавани и да им се предоставят 

стимули да работят с НПО и с публични/частни организации, за да допринасят за 

работата в мрежа на европейско равнище и да създават повече възможности за 

европейските културни оператори да развиват дейност в трети държави. 

Финансираните от ЕС проекти следва да бъдат основно осъществявани от 

организации и специалисти в областта на културата. 

При условие че културните институти са в състояние да развиват европейски проекти и 

да подпомагат политики в рамките на своите дейности, могат да бъдат разгледани 

следните видове стимули: 

1. По-тесни консултации с културните институти (без да се изключват други 

европейски заинтересовани страни в областта на културата) при 

разработването на европейска стратегия за културна дипломация/културни 

връзки и свързана с нея програма за действие.  

2. Създаване на механизъм за консултации, който да позволява постоянен 

диалог с институциите и делегациите на ЕС, за да се обсъждат инициативи, да 

се обменя опит и да се разгледа възможността за съвместни действия.  

3. Финансова подкрепа за насърчаване на съвместните действия и 

обединяването на ресурсите (чрез съчетано финансиране) за отличаване на 

проекти, които имат европейско измерение и популяризират европейските 

ценности.  

В заключение се предлага списък на пилотните проекти, за да се определи най-

подходящата форма на сътрудничество между културните институти и институциите на 

ЕС. 


