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Treść 

Celem tego badania jest lepsze zrozumienie roli, jaką krajowe instytuty kulturalne 

państw członkowskich UE mogłyby odgrywać w europejskiej strategii na rzecz kultury w 

stosunkach zewnętrznych UE. Badanie zawiera analizę mocnych i słabych stron misji, 

struktury i zasobów tych instytutów. Analiza ta ma na celu określenie, czy działania 

tych instytutów mają wymiar europejski i czy mogą one wspierać UE w dalszym 

propagowaniu jej priorytetów i podstawowych wartości w państwach trzecich. Na 

podstawie tej analizy w opracowaniu przedstawiono szereg zaleceń politycznych, w tym 

zestaw zasad przewodnich dotyczących skutecznego wspólnego gromadzenia zasobów i 

ich wymiany między instytutami kulturalnymi a instytucjami Unii Europejskiej w celu 

uzyskania większej skali, a tym samym zwiększenia widoczności działań UE za granicą. 

Ponadto w opracowaniu proponuje się modele współpracy, zachęty i zobowiązania oraz 

kryteria kwalifikowalności dla projektów finansowanych ze środków UE i projektów 

pilotażowych. 
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STRESZCZENIE 

Unia Europejska (UE) powinna starać się wykorzystywać swój kapitał kulturowy i 

kreatywny, aby utrwalić swoje wpływy na całym świecie. Ma to obecnie taką samą wagę jak 

siła polityczna i gospodarcza. Aby to uczynić, UE powinna w pełni wykorzystywać kulturę w 

stosunkach zewnętrznych, tak żeby dotrzeć do szerszej publiczności wywodzącej się z 

lokalnych społeczności i organizować wspólne wydarzenia propagujące wartości i priorytety 

Unii. Stosunki kulturalne z państwami trzecimi mogą być szeroko zakrojone i dotyczyć 

sektora kultury i sektora kreatywnego, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, rozwoju 

oraz współdzielenia podstawowych wartości z mieszkańcami różnych krajów.  

W instytucjach UE prowadzone są obecnie rozważania nad europejską strategią na rzecz 

dyplomacji kulturalnej. Proces ten jest wciąż w stadium początkowym i aktualnie 

prowadzone są badania nad potencjalnym europejskim mechanizmem współpracy. 

Rozważania te mają miejsce w ciekawym momencie, gdy zachodzą zmiany paradygmatów 

zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Rośnie zainteresowanie 

opracowywaniem wspólnych projektów, mających na celu pogłębianie wzajemnego 

zrozumienia i zaufania do osób spoza UE. Wydarzenia, które promują jedynie kulturę 

narodową lub skupiają się na kreowaniu marki danego kraju, tracą na znaczeniu, ponieważ 

nie są już uważane za skuteczne narzędzie poprawy stosunków (kulturalnych) poza UE. 

Celem tego badania jest lepsze zrozumienie roli, jaką krajowe instytuty kulturalne państw 

członkowskich UE mogłyby (potencjalnie) odgrywać w nowej europejskiej strategii na rzecz 

dyplomacji kulturalnej, oraz zaproponowanie szeregu zaleceń dotyczących wykonalnego 

modelu współpracy z instytucjami UE.  

Instytuty kulturalne państw członkowskich różnią się znacznie pod względem wielkości, 

zarządzania i administrowania (modele scentralizowane i zdecentralizowane), budżetu, 

liczby placówek poza UE, zatrudnionych pracowników oraz pod względem zaangażowania w 

projekty UE i promocję wartości UE. Razem stanowią zróżnicowaną i rozbudowaną sieć 

placówek w UE i poza nią. 29 instytutów kulturalnych wybranych do celów niniejszego 

badania posiada łącznie 914 placówek w UE i 1253 poza nią, zatrudnia około 30 000 osób 

na całym świecie, a ich całkowity roczny obrót wynosi ponad 2,3 mld EUR. 

Badania wykazały, że misja i uprawnienia znacznej większości tych instytutów kulturalnych 

aktywnych za granicą wciąż skupiają się na promocji kultury narodowej i języka (języków) 

(np. za pomocą organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak wystawy, koncerty, pokazy 

filmowe i konferencje, z myślą o odbiorcach lokalnych). Jest to podstawowa działalność 

prowadzona przez 25 spośród 29 instytutów kulturalnych wybranych do tego badania. 

Chociaż deklaracje misji instytutów kulturalnych nie zawierają aktywnej promocji UE i jej 

wartości, europejski wymiar ich działań i ich zainteresowanie pogłębianiem współpracy w 

zakresie stosunków kulturalnych na poziomie europejskim są widoczne do pewnego stopnia 

dzięki ich członkostwu w Europejskim Stowarzyszeniu Narodowych Instytutów Kultury 

(EUNIC) oraz w inicjatywie MORE EUROPE, a także dzięki ich uczestnictwu w projektach i 

programach finansowanych przez UE, realizowanych w państwach trzecich. 

Współpraca z instytutami kulturalnymi przyniosłaby szereg korzyści instytucjom UE i 

częściowo zrekompensowała niektóre słabości delegatur Unii zajmujących się stosunkami 

kulturalnymi. Główne korzyści to: dostęp do rozległej sieci placówek i wykwalifikowanych 

pracowników na całym świecie; świadomość strategiczna kierownictwa instytutów 

kulturalnych działających w państwach trzecich; więcej okazji do tworzenia wiarygodnych i 

wzbudzających zaufanie partnerstw ze społeczeństwem obywatelskim; dobre stosunki z 

delegaturami UE; wiedza fachowa dotycząca projektów kulturalnych; potencjalne 
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dopasowanie się do europejskiej strategii na rzecz dyplomacji kulturalnej oraz do jej 

priorytetów geograficznych i tematycznych. 

Ze współpracą instytucji UE (wyłącznie lub głównie) z instytutami kulturalnymi związane 

jest także potencjalne ryzyko. Główną słabością tych ostatnich jest to, że nie mają 

uprawnień, zawartych w statutach czy deklaracjach misji, w zakresie prowadzenia działań 

związanych z UE. Są to organizacje krajowe, których główną misją pozostaje 

reprezentowanie i promowanie narodowych interesów. Kwestie europejskie i priorytety 

dyplomatyczne rzadko są częścią ogólnych strategii i programów prac poszczególnych 

instytutów kulturalnych. Instytutom tym ciągle brakuje też wspólnego podejścia/wspólnej 

wizji w zakresie dyplomacji kulturalnej/stosunków kulturalnych. Wśród ich pozostałych 

słabych stron można wymienić ograniczenia budżetowe dotyczące środków finansowych i 

zasobów ludzkich oraz brak umiejętności i doświadczenia w prowadzeniu projektów 

finansowanych ze środków UE w przypadku niektórych mniejszych instytutów kulturalnych. 

Istnieje także ryzyko przeznaczania zasobów kulturalnych i funduszy UE wyłącznie na 

współpracę z instytutami kulturalnymi, ze szkodą dla innych podmiotów kulturalnych 

będących prawdziwie europejskimi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w 

sektorze kultury i sektorze kreatywnym.  

We wnioskach z badania stwierdzono, że instytuty kulturalne uczestniczą już w wielu 

projektach UE dotyczących stosunków kulturalnych z państwami trzecimi. Dlatego też 

wspólne gromadzenie wiedzy fachowej i zasobów przyniosłoby korzyści zarówno UE, jak i 

poszczególnym państwom członkowskim. Więcej wspólnych działań przyczyniłoby się do 

zwiększenia widoczności UE na całym świecie. W badaniu zaleca się, żeby współpraca 

między instytutami kulturalnymi a instytucjami UE była oparta na następujących czterech 

założeniach:  

1. Instytuty kulturalne powinny otrzymać jasne uprawnienia od rządów swoich krajów, 

tak aby mogły działać jako sieć europejska lub jako podmioty programów 

finansowanych ze środków UE.  

2. Instytuty kulturalne powinny prowadzić działania zgodne z kluczowym przesłaniem 

działania przygotowawczego w sprawie kultury w stosunkach zewnętrznych UE, 

nawiązując w nowy sposób stosunki z osobami spoza Unii przez współpracę, dialog i 

wzajemne słuchanie się zamiast promocji swoich krajów oraz krzewiąc ducha 

prawdziwej wzajemności we wszystkich prowadzonych projektach i działaniach.  

3. Instytuty kulturalne powinny przestrzegać pewnych zobowiązań, zanim powierzy się 

im ogólnounijną misję. Zobowiązania te można by wymienić w protokole ustaleń 

między Europejską Służbą Działań Zewnętrznych/Komisją Europejską a europejskim 

ciałem przedstawicielskim instytutów kulturalnych. 

4. Instytuty kulturalne należy zachęcać i motywować do pracy z NGO i organizacjami 

publicznymi/prywatnymi, tak aby przyczyniać się do tworzenia sieci 

ogólnoeuropejskich kontaktów i zwiększać możliwości aktywności w państwach 

trzecich europejskich podmiotów działających w sektorze kultury. Projekty 

finansowane ze środków UE powinny być realizowane głównie przez organizacje 

kulturalne i osoby zawodowo związane z kulturą. 

Zakładając, że instytuty kulturalne są w stanie realizować projekty europejskie i programy 

wsparcia w ramach swojej działalności, należy rozważyć następujące rodzaje zachęt: 

1. ściślejsze konsultacje z instytutami kulturalnymi (nie wyłączając innych 

europejskich podmiotów) podczas opracowywania europejskiej strategii na rzecz 

dyplomacji kulturalnej/stosunków kulturalnych i programu działań;  
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2. utworzenie narzędzia konsultacji umożliwiającego stały dialog z instytucjami i 

delegaturami UE, w celu omawiania inicjatyw, wymiany doświadczeń i rozważania 

wspólnych działań;  

3. wsparcie finansowe, aby zachęcać do wspólnych działań i wspólnego gromadzenia 

zasobów (przez współfinansowanie) i nagradzać projekty o wymiarze europejskim 

promujące europejskie wartości.  

Proponuje się także listę projektów pilotażowych w celu określenia najbardziej odpowiedniej 

formy współpracy między instytutami kulturalnymi a instytucjami UE. 


