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Turinys 

Tyrimo tikslas – geriau suprasti, kokį vaidmenį ES išorės santykiuose galėtų 

atlikti ES valstybių narių nacionalinės kultūros institucijos įgyvendinant Europos 

kultūros strategiją. Jame analizuojami jų užduočių, struktūrų ir išteklių 

pranašumai bei trūkumai. Šia analize siekiama nustatyti, ar šių institucijų veikla 

yra svarbi Europai ir ar jos gebėtų padėti ES toliau propaguoti savo prioritetus ir 

pagrindines vertybes trečiosiose valstybėse. Remiantis šia analize, tyrime 

pateiktos kelios politikos rekomendacijos, įskaitant pagrindinius principus, kaip 

veiksmingai sutelkti išteklius ir juos paskirstyti kultūros institucijoms ir ES 

įstaigoms, kad būtų galima pasiekti masto ekonomiką ir taip padaryti ES 

veiksmus užsienyje labiau matomus. Be to, joje aprašomi galimi 

bendradarbiavimo modeliai, paskatos ir įsipareigojimai, ES finansuojamų 

projektų, taip pat bandomųjų projektų, tinkamumo kriterijai. 
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SANTRAUKA 

Europos Sąjunga (ES) turėtų stengtis pasitelkti savo kultūros ir kūrybines vertybes, kad 

labiau įtvirtintų savo įtaką pasaulyje. Šiandien tai ne mažiau svarbu nei jos politinė ir 

ekonominė galia. Kad galėtų tai padaryti, ES savo išorės santykiuose turėtų visapusiškai 

atsižvelgti į kultūros aspektą, siekdama užmegzti platesnius ryšius su vietos gyventojais, 

organizuoti bendrus renginius ir taip propaguoti savo vertybes bei prioritetus. Kultūriniai 

santykiai su trečiosiomis valstybėmis gali būti platūs ir apimti kultūros bei kūrybos 

sektorius, pilietinę visuomenę, švietimą, vystymąsi, taip pat dalijimąsi pagrindinėmis 

vertybėmis su įvairiose šalyse gyvenančiais žmonėmis.  

ES įstaigose šiuo metu svarstoma Europos kultūros diplomatijos strategija. Šis darbas dar 

tik prasidėjo, šiuo metu vykdomi galimo Europos bendradarbiavimo mechanizmo tyrimai. 

Šie svarstymai rengiami įdomiu metu, kai ir Europos, ir nacionaliniu lygmeniu vyksta 

esminiai poslinkiai. Vis aktualiau tampa kurti bendrus projektus, kuriais siekiama stiprinti 

tarpusavio supratimu ir pasitikėjimu grindžiamus santykius su ES nepriklausančių šalių 

gyventojais. Renginiai, kurių metu tik demonstruojama nacionalinė kultūra arba daugiausia 

dėmesio skiriama šalies įvaizdžio kūrimui, tampa ne tokie aktualūs, nes jie jau nebelaikomi 

veiksminga priemone (kultūriniams) santykiams ES nepriklausančiose šalyse gerinti. 

Šio tyrimo uždavinys – geriau suprasti, kokį vaidmenį galėtų atlikti ES valstybių narių 

nacionalinės kultūros institucijos (KI) įgyvendinant naująją Europos kultūros diplomatijos 

strategiją, ir pateikti keletą rekomendacijų, kaip sukurti įgyvendinamą bendradarbiavimo su 

ES įstaigomis modelį.  

ES valstybių narių KI yra labai įvairios – nevienodas jų dydis, administravimas ir valdymas 

(centralizuoti arba decentralizuoti modeliai), biudžetas, biurų skaičius ES nepriklausančiose 

šalyse, darbuotojų skaičius, taip pat tai, kiek jos dalyvauja įgyvendinant ES projektus ir 

propaguojant ES vertybes. Kartu jos sudaro įvairialypį ir platų biurų tinklą ES ir už jos ribų. 

Visos 29 šiam tyrimui atrinktos KI turi 914 biurų ES ir 1 253 biurus ES nepriklausančiose 

šalyse, jose dirba apie 30 tūkst. žmonių visame pasaulyje, o jų bendra metinė apyvarta 

siekia per 2,3 mlrd. EUR. 

Tyrimai rodo, kad daugumos šių užsienyje veikiančių KI užduotys ir įgaliojimai tebėra 

sutelkti į jų nacionalinės kultūros ir kalbos (-ų) propagavimą (pvz., organizuojant kultūros 

renginius, kaip antai parodas, koncertus, filmų peržiūras ir konferencijas, skirtas vietos 

auditorijoms). Tai yra pagrindinė 25 iš 29 šiam tyrimui pasirinktų KI vykdoma veikla. Nors 

KI užduočių apibūdinimuose ES ir jos vertybės nėra aiškiai propaguojamos, jų veiklos 

svarbą Europai ir norą aktyviau bendradarbiauti kultūros santykių srityje tam tikru mastu 

atskleidžia tai, kad jos priklauso Europos nacionalinių kultūros institucijų tinklui (EUNIC) ir 

iniciatyvai „MORE EUROPE“, taip pat dalyvauja įgyvendinant ES finansuojamus projektus ir 

programas trečiosiose valstybėse. 

Bendradarbiauti su KI ES įstaigoms būtų naudinga keliais aspektais, nes būtų iš dalies 

kompensuoti kai kurie trūkumai, pasireiškiantys ES delegacijoms sprendžiant kultūrinių 

santykių klausimus. Pagrindinė gaunama nauda – galimybė naudotis plačiu biurų ir 

kvalifikuotų darbuotojų visame pasaulyje tinklu, trečiosiose valstybėse veikiančių KI vadovų 

strateginis sąmoningumas, daugiau galimybių plėtoti patikimus ryšius su pilietine 

visuomene, geri santykiai su ES delegacijomis, praktinė kultūros projektų vykdymo patirtis, 

galimybė prisiderinti prie ES kultūros diplomatijos strategijos, taip pat prie jos geografinių ir 

teminių prioritetų. 

Su KI (išimtinai ar labiausiai) bendradarbiaujančioms ES įstaigoms gali kilti ir tam tikra 

rizika. Pagrindiniai KI trūkumai yra tai, kad jų įstatuose arba užduočių apibūdinimuose 

nenumatyta įgaliojimų vykdyti ES svarbią veiklą. Jos yra nacionalinės organizacijos, kurių 
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pagrindinė užduotis tebėra atstovauti savo nacionaliniams interesams ir juos propaguoti. 

Europos klausimai ir diplomatiniai prioritetai retai įtraukiami į kiekvienos konkrečios KI 

bendrąsias strategijas ir darbo programas. KI taip pat vis dar stokoja bendro požiūrio į 

diplomatinius ir (arba) kultūrinius santykius arba tokių santykių vizijos. Tarp kitų trūkumų 

paminėtini KI finansinių ir žmogiškųjų išteklių biudžeto apribojimai, taip pat nepakankami 

kai kurių mažesnių KI gebėjimai ir patirtis, įgyti įgyvendinant ES finansuojamus projektus. 

Taip pat kyla pavojus, kad skatinant bendradarbiavimą su KI bus monopolizuoti ES kultūros 

ištekliai ir lėšos, todėl nukentės kiti suinteresuotieji kultūros subjektai, kurie iš tiesų yra 

europinės organizacijos ir tinklai, veikiantys kultūros ir kūrybos sektoriuje.  

Tyrime daroma išvada, kad KI jau dalyvauja įgyvendinant kelis ES projektus, susijusius su 

kultūriniais santykiais trečiosiose valstybėse. Todėl sutelkus jų praktinę patirtį ir išteklius 

būtų įgyvendinami ES ir pavienių ES valstybių narių interesai. Įgyvendinant daugiau 

bendros veiklos, būtų padedama didinti ES matomumą visame pasaulyje. Tyrime 

rekomenduojama, kad KI ir ES įstaigų bendradarbiavimas būtų grindžiamas šiais keturiais 

principais:  

1. Nacionalinės vyriausybės KI turėtų suteikti aiškius įgaliojimus, kad šios galėtų veikti 

kaip Europos tinklas arba kaip ES finansuojamų programų vykdytojos.  

2. KI turėtų atlikti veiksmus, kurie atitinka dokumento „Parengiamoji veikla plėtojant 

kultūrą išorės santykių srityje“ (angl. Preparatory Action for Culture in External 

Relations) pagrindines išvadas, naujomis priemonėmis palaikydamos ryšį su ES 

nepriklausančių šalių gyventojais, kuris grindžiamas bendradarbiavimu, klausymusi ir 

dialogu, o ne nacionaliniu aspektu, ir visuose įgyvendinamuose projektuose ir veikloje 

skatindamos tikrą savitarpiškumo ir abipusiškumo dvasią.  

3. Kad KI būtų patikėtos visą ES apimančios užduotys, šios institucijos turėtų įvykdyti tam 

tikrus įsipareigojimus. Tokie įsipareigojimai galėtų būti išvardyti susitarimo 

memorandume, sudarytame tarp Europos išorės veiksmų tarnybos ir (arba) Europos 

Komisijos ir KI atstovaujančios Europos institucijos. 

4. KI turėtų būti raginamos ir skatinamos dirbti su nevyriausybinėmis ir valstybinėmis ir 

(arba) privačiomis organizacijomis, kad prisidėtų prie visos Europos tinklaveikos ir kad 

Europos kultūros veiklos vykdytojams būtų suteikta daugiau galimybių aktyviai veikti 

trečiosiose valstybėse. ES finansuojamus projektus daugiausia turėtų įgyvendinti 

kultūros organizacijos ir specialistai. 

Jei KI, vykdydamos savo veiklą, pagal turimus įgaliojimus galės rengti Europos projektus ir 

paramos politiką, būtų galima įvertinti galimybę taikyti tokias paskatas: 

1. glaudžiau konsultuotis su KI (neatmetant kitų Europos suinteresuotųjų kultūros 

subjektų) rengiant Europos kultūros diplomatijos ir (arba) kultūrinių santykių 

strategiją ir jos veiksmų programą;  

2. įdiegti konsultavimosi priemonę, kuria būtų užtikrinamas nuolatinis dialogas su 

ES įstaigomis ir delegacijomis – aptariamos iniciatyvos, keičiamasi patirtimi ir 

svarstomi bendri veiksmai;  

3. teikti finansinę paramą, kad būtų skatinama imtis bendrų veiksmų ir sutelkti 

išteklius (skiriant papildomą finansavimą) ir taip būtų remiami Europai svarbūs 

projektai ir propaguojamos Europos vertybės.  

Galiausiai, norint nustatyti tinkamiausią KI ir ES įstaigų bendradarbiavimo formą, siūloma 

įgyvendinti kelis bandomuosius projektus. 


