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Abstrakt 

Cieľom tejto štúdie je lepšie pochopiť úlohu, ktorú by mohli zohrávať národné 

kultúrne inštitúty členských štátov EÚ vo vonkajších vzťahoch EÚ v rámci 

európskej stratégie pre kultúru. Analyzuje silné a slabé stránky ich poslania, 

štruktúry a zdrojov. Táto analýza je zameraná na zistenie toho, či majú ich 

činnosti európsky rozmer a či by boli schopné pomôcť EÚ pri presadzovaní jej 

priorít a základných hodnôt v tretích krajinách. Na základe tejto analýzy sú 

v štúdii uvedené viaceré politické odporúčania vrátane súboru hlavných zásad 

pre efektívne združovanie a spoločné využívanie zdrojov medzi kultúrnymi 

inštitútmi a inštitúciami EÚ s cieľom dosiahnuť výhody z rozsahu, a tým zvýšiť 

viditeľnosť činnosti EÚ v zahraničí. Ďalej sú v nej navrhnuté modely spolupráce, 

stimuly a záväzky, kritériá oprávnenosti pre projekty financované z prostriedkov 

EÚ, ako aj pilotné projekty. 
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ZHRNUTIE 

Európska únia (EÚ) by sa mala snažiť využiť svoje kultúrne a kreatívne bohatstvo na lepšie 

uplatňovanie svojho vplyvu po celom svete. V súčasnosti je to rovnako dôležité ako 

politická a hospodárska právomoc EÚ. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mala v plnej 

miere začleniť kultúru do svojich vonkajších vzťahov s cieľom osloviť vo väčšej miere 

miestne obyvateľstvo a organizovať spoločné podujatia na podporu svojich hodnôt a priorít. 

Kultúrne vzťahy s tretími krajinami môžu byť široké a môžu zahŕňať oblasť kultúry a 

kreatívne oblasti, občiansku spoločnosť, vzdelávanie, rozvoj, ako aj výmenu základných 

hodnôt s obyvateľmi v rôznych krajinách.  

Inštitúcie EÚ v súčasnosti uvažujú o vytvorení európskej stratégie pre kultúrnu diplomaciu. 

Tento proces je v počiatočnej fáze a prebieha skúmanie možného európskeho mechanizmu 

spolupráce. Tieto úvahy prichádzajú v zaujímavom čase zmeny paradigmy na európskej aj 

národnej úrovni. Rastie záujem o rozvoj spoločných projektov na zvýšenie vzájomného 

porozumenia a dôvery ľudí mimo EÚ. Udalosti, ktoré slúžia len na prezentáciu národnej 

kultúry alebo sa zameriavajú na vytváranie a meranie národnej značky, sú čoraz menej 

dôležité, pretože sa už nepovažujú za účinný nástroj na zlepšenie (kultúrnych) vzťahov 

mimo EÚ. 

Cieľom tejto štúdie je lepšie pochopiť úlohu, ktorú by (teoreticky) mohli zohrávať národné 

kultúrne inštitúty členských štátov EÚ v novej európskej stratégii pre kultúrnu diplomaciu, 

a uviesť niekoľko odporúčaní pre uskutočniteľný model spolupráce s inštitúciami EÚ.  

Medzi jednotlivými národnými kultúrnymi inštitútmi v členských štátoch EÚ existuje veľká 

rozmanitosť z hľadiska veľkosti, správy a riadenia (centralizované alebo necentralizované 

modely), rozpočtu, počtu úradov mimo EÚ, zamestnancov, ako aj ich zapojenia 

do projektov EÚ a podpory hodnôt EÚ. Spoločne predstavujú rozmanitú a rozsiahlu sieť 

úradov v EÚ aj mimo nej. Celkovo 29 národných kultúrnych inštitútov vybraných pre túto 

štúdiu má 914 kancelárií v EÚ a 1 253 kancelárií sa nachádza mimo EÚ, zamestnáva 

približne 30 000 osôb po celom svete a ich celkový ročný obrat je viac ako 2,3 miliardy 

EUR. 

Z výskumu vyplynulo, že poslanie a mandát veľkej väčšiny týchto národných kultúrnych 

inštitútov pôsobiacich v zahraničí sa stále zameriava na podporu ich národnej kultúry a 

jazyka/-ov (napríklad prostredníctvom organizovania kultúrnych podujatí, ako sú výstavy, 

koncerty, filmové projekcie a konferencie zamerané na miestne publikum). To predstavuje 

hlavnú činnosť, ktorú vykonáva 25 z 29 národných kultúrnych inštitútov vybraných pre túto 

štúdiu. Hoci programové vyhlásenia národných kultúrnych inštitútov výrazne nepodporujú 

EÚ a jej hodnoty, európsky rozmer ich činnosti a ich záujem o prehlbovanie spolupráce 

v kultúrnych vzťahoch na európskej úrovni sa môže do istej miery potvrdiť prostredníctvom 

ich členstva v sieti národných kultúrnych inštitútov (EUNIC) a stratégie „viac Európy“, 

ako aj prostredníctvom ich účasti na projektoch a programoch v tretích krajinách 

financovaných z prostriedkov EÚ. 

Spolupráca s národnými kultúrnymi inštitútmi bude mať viacero výhod pre inštitúcie EÚ a 

bude čiastočne kompenzovať niektoré nedostatky, ktoré ukázali delegácie EÚ v riešení 

kultúrnych vzťahov. Medzi hlavné výhody patrí: prístup k širokej sieti úradov a 

kvalifikovaných pracovníkov na celom svete; strategické informácie o riaditeľoch národných 

kultúrnych inštitútov pôsobiacich v tretích krajinách; viac príležitostí na rozvoj 

dôveryhodných partnerstiev s občianskou spoločnosťou; dobré vzťahy s delegáciami EÚ; 

odborné znalosti v oblasti kultúrnych projektov a prípadné zosúladenie so stratégiou EÚ 

pre kultúrnu diplomaciu, ako aj s jej zemepisnými a tematickými prioritami. 
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(Výlučná alebo prevažujúca) Spolupráca s národnými kultúrnymi inštitútmi znamená 

pre inštitúcie EÚ možné riziká. Ich hlavným nedostatkom je, že vo svojich stanovách ani 

programových vyhláseniach nemajú poverenie na vykonávanie činností súvisiacich s EÚ. 

Sú národnými organizáciami, ktorých hlavným poslaním je stále zastupovať a presadzovať 

svoje národné záujmy. Európske otázky a diplomatické priority sú zriedkavo zahrnuté 

do celkových stratégií a pracovných programov jednotlivých národných kultúrnych 

inštitútov. Národným kultúrnym inštitútom tiež stále chýba spoločný prístup/vízia kultúrnej 

diplomacie/kultúrnych vzťahov. Medzi ďalšie nedostatky patria rozpočtové obmedzenia 

týkajúce sa finančných a ľudských zdrojov národných kultúrnych inštitútov a nedostatok 

kapacít a skúseností v uskutočňovaní projektov financovaných z prostriedkov EÚ 

v niektorých menších národných kultúrnych inštitútoch. Existuje tiež riziko monopolizácie 

kultúrnych zdrojov a fondov EÚ určených na spoluprácu s národnými kultúrnymi inštitútmi 

na úkor iných zainteresovaných strán z oblasti kultúry, ktoré sú skutočne európskymi 

organizáciami a sieťami v kultúrnom a kreatívnom sektore.  

V štúdii sa dospelo k záveru, že národné kultúrne inštitúty sú už zapojené do niekoľkých 

projektov EÚ v oblasti kultúrnych vzťahov v tretích krajinách. Spojenie ich odborných 

znalostí a zdrojov by teda bolo v záujme EÚ, ako aj jednotlivých členských štátov EÚ. 

Viac spoločných činností by prispelo k zviditeľneniu EÚ na celom svete. V štúdii sa 

odporúča, aby sa spolupráca medzi národnými kultúrnymi inštitútmi a inštitúciami EÚ 

zakladala na týchto štyroch zásadách:  

1. národné kultúrne inštitúty by mali od svojich národných vlád dostať jasné poverenie, 

aby mohli slúžiť ako európska sieť alebo ako prevádzkovateľ programov financovaných 

z prostriedkov EÚ.  

2. Národné kultúrne inštitúty by mali vykonávať činnosti, ktoré sú v súlade s hlavnými 

správami prípravnej akcie týkajúcej sa kultúry vo vonkajších vzťahoch, a to skôr 

zapojením obyvateľov mimo EÚ novým spôsobom prostredníctvom spolupráce, 

načúvania a dialógu než vnútroštátnymi prognózami a podporou skutočného ducha 

vzájomnosti a reciprocity vo všetkých vykonávaných projektoch a činnostiach.  

3. Národné kultúrne inštitúty by mali dodržiavať určité záväzky predtým, než získajú 

celoeurópske poverenie. Tieto záväzky by mali byť uvedené v memorande 

o porozumení (MoP) medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť/Európskou 

komisiou a európskym zastupiteľským orgánom národných kultúrnych inštitútov. 

4. Národné kultúrne inštitúty je potrebné podporovať a motivovať, aby pracovali 

s mimovládnymi organizáciami a verejnými/súkromnými organizáciami s cieľom 

prispieť k celoeurópskej sieti a zvýšiť príležitosti pre európske kultúrne subjekty, aby sa 

stali aktívnymi v tretích krajinách. Projekty financované z prostriedkov EÚ by mali 

realizovať predovšetkým kultúrne organizácie a odborníci. 

Ak sú národné kultúrne inštitúty schopné vypracovať európske projekty a podporné politiky 

ako súčasť svojej činnosti, mohli by sa zvážiť tieto typy stimulov: 

1. Užšie konzultácie národných kultúrnych inštitútov (nevylučujú sa ďalšie 

zainteresované strany v oblasti európskej kultúry) pri tvorbe európskej stratégie 

pre kultúrnu diplomaciu/kultúrne vzťahy a jej akčného programu.  

2. Vytvorenie konzultačného nástroja, ktorý umožní trvalý dialóg s inštitúciami a 

delegáciami EÚ s cieľom diskutovať o iniciatívach, vymieňať si skúsenosti a zvážiť 

spoločné akcie.  
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3. Finančná podpora na podporu spoločných akcií a zhromažďovania zdrojov 

(prostredníctvom spolufinancovania) s cieľom odmeňovať projekty s európskym 

rozmerom a presadzovať európske hodnoty.  

Na záver je navrhnutý zoznam pilotných projektov, ktoré majú určiť najvhodnejšiu formu 

spolupráce medzi národnými kultúrnymi inštitútmi a inštitúciami EÚ. 


