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ОБОБЩЕНИЕ 
 

Настоящото проучване се проведе в отговор на призива на Европейския парламент за 

всеобхватна оценка на дългосрочните последици от домакинските изяви по програма 

„Европейска столица на културата“ (ЕСК). Негова основна цел е да се проучи големият 

набор от публикувани материали относно домакините на ЕСК, с цел: да се установят 

най-често срещаните стратегии за успех; да се извърши преглед на доказателствата 

относно въздействията и дългосрочните последици от културна, икономическа и 

социална гледна точка, а също и от гледна точка на политиките; и да се разбере кои 

са основните повтарящи се предизвикателства. 

 

Основни констатации 

История и развитие 

 

Разгръщането на оперативната и законодателна рамка за програма ЕСК на равнище ЕС 

може да се раздели на три фази.  

 

Определянето на лауреати през фаза 1 (1985—1996 г.) се считаше за 

междуправителствена дейност и за него нямаше законодателна рамка. В общия 

случай градовете бяха номинирани от съответната държава членка, като повечето 

не разполагаха с достатъчно време, за да финансират или разработят конкретни 

инициативи за ЕСК. 

 

Фаза 2 (1997—2004 г.) въведе критерии за подбор и крайни срокове за 

представяне на кандидатури, считано от 1998 г., което значително увеличи 

амбициите на градовете и техния капацитет за изготвяне на програма във връзка с 

ЕСК. Програмата също така доби още по-голяма популярност чрез включването ѝ в 

основната(ите) културна(и) програма(и) на ЕС. 

 

По време на фаза 3 (2005—2019 г.) бе изготвена първата законодателна рамка на 

програмата, която се превърна в действие на Общността с официални критерии на 

европейско измерение. През този период бяха изяснени и утвърдени процедурите 

по подбор, мониторинг и оценка.  

 

През 2013 г. Европейският парламент, Съветът на министрите и Европейската комисия 

актуализираха законодателната рамка за следващата фаза на ЕСК, която обхваща 

периода 2020—2033 г. 

 

Подходи за представяне на кандидатури 

 

С нарастващата популярност на програмата в Европа, процедурата по представяне на 

кандидатури се превърна в основен етап от ЕСК, по време на който много градове 

водят оспорвана борба за прокарване на националните амбиции. 

 

В случай, че има цялостна визия, най-общите цели, заявени от успешните кандидати, 

създават капацитет/амбиция на културната сфера в града-домакин и повишават 

профила на града и неговата привлекателност от културна гледна точка. Други цели, 

подчертани от печелившите кандидатури, включват използването на ЕСК като 

„катализатор“ за развитието на икономиката и социалното развитие. 
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Най-широко признатите силни страни на успешните кандидатури са провежданите 

консултации с широк спектър от заинтересовани страни и подкрепа в полза на 

предложената кандидатура; предлагано ниво на инвестиции; и висококачествена 

творческа програма. Въпреки това липсата на силно европейско измерение е широко 

разпространена слабост на кандидатурите. 

 

Подход за изпълнение и стратегии за успех 

 

Нарастващият с годините професионализъм на града-домакин доведе до появата на 

общи стратегии за успех, които понастоящем се наблюдават в повечето градове. Някои 

от открояващите се подходи са:  

 

разработване на визия, в която се заявява стремеж за преобразуване на града, 

като ЕСК се използва като катализатор за промени в културната, социалната и 

имиджовата сфера. 

 

използване на ЕСК за улесняване на изпълнението на програми, обхващащи 

различни сектори, чиято цел е да наложи или повторно да наложи нов имидж за 

града и в някои случаи на неговите околности. 

 

създаване на балансирана гама от тематични дейности през годината, често под 

формата на отделни сезони, с цел да се окаже съдействие за разпределението на 

ресурсите и координирането на приоритетите в маркетинговата дейност. 

 

бърз първоначален растеж на новите дейности и впоследствие устойчиви усилия 

за ангажиране на максимално многолика аудитория с подкрепата на стратегически 

програми и социални програми със сериозно финансиране. 

 

Тези общи черти предполагат наличието на типични за ЕСК дейности, чието 

официално провъзгласяване за общо „ноу-хау на ЕСК“ би било от полза за целите на 

по-ефикасния трансфер на знания. 

 

Последици и въздействие 

 

Въпреки че нарастващият брой цели на градовете-домакини доведе до увеличаване на 

обема и величината на докладваните въздействия, тези твърдения не винаги са 

подкрепени с доказателства. Сферите на положително въздействие, за които има по-

голямо наличие на доказателства, включват: 

 

Културни и имиджови въздействия 

 

Програмата може да окаже значително въздействие върху укрепването на мрежите, 

отварянето на възможности за нови сътрудничества, насърчаването на 

продължаването на новите дейности и повишаване на капацитета и амбициите на 

културната сфера. 

 

Повечето градове-домакини с ниска (или дори лоша) репутация изживяват ренесанс в 

това отношение и успешно се налагат като културни центрове. 
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Социално въздействие 

 

Най-положителното социално въздействие от програмата е нейният ефект върху 

възприятията на гражданите по отношение на техния град и чувството на гордост. 

 

Други включват диверсификацията или създаването на масова културна аудитория в 

рамките на годината на ЕСК. 

 

Икономическо въздействие 

 

В повечето градове програмата оказва значително въздействие върху краткосрочните 

и средносрочни тенденции в туристическия бранш. От своя страна това може да окаже 

значително въздействие върху икономиката на града. 

 

Въздействията в други области се доказват по-трудно, но това отчасти се дължи на 

факта, че съответните методологии за тяхното регистриране са по-сложни. Развитието 

на нови техники за ангажиране на общностите (например възможности за участие на 

доброволна основа и обучение) прави по-вероятно развитието на тази сфера на 

въздействие в бъдеще. Европейското измерение е една друга сфера с по-голям 

потенциал на въздействие, по-специално откакто се прилагат по-специализирани 

критерии и по-голяма подкрепа в областта на мониторинга. 

 

Предизвикателства и възможности 

 

Предизвикателствата на ранен етап, които като цяло бяха преодолени благодарение 

на регулирането, нарастващия професионализъм и придобития опит, включват:  

 

Липса на планиране или слабо устойчиви подходи. 

 

Непоследователни комуникационни и недобри стратегии за маркетинг и налагане на 

марка.  

 

С времето обаче се появиха други предизвикателства или продължават да съществуват 

предизвикателства, като например:  

 

Възможност ЕСК да предлага ясна визия, която може да гарантира собствеността на 

местно ниво.  

 

Адекватен баланс на културните, социалните и икономическите програми. 

 

Изискването на европейското измерение е особено явно предизвикателство 

(независимо от нарастващия мониторинг и оценка на европейското финансиране), като 

домакините рядко изпълняват първоначално заявените с кандидатурата обещания или 

трудно могат да засвидетелстват успех поради историческата неадекватност на 

механизмите за събиране на данни в тази област и поради това, че местните програми 

вземат превес над международните стремежи. 

 

Липсата на официален трансфер на знания между градовете-домакини на ЕСК е друга 

основна пречка. Неофициалните мрежи на организаторите на ЕСК са високо ценени 

като източник на опит от първа ръка и от 2005 г. се наблюдава увеличение в броя 

научни публикации, като широко използвани са съпоставителните проучвания. 

Повечето оценки обаче не са достатъчно последователни и като цяло качеството е 

лошо, така както и съпоставимостта на наличните доказателства. 
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Заключения и препоръки 

 

Програмата ЕСК е едно наложило се международно събитие, което е способно да 

формира тенденции в домакинството на основни културни събития, но изчисляването 

на реалната им стойност изисква по-добре координирана оценка. Някои от ключовите 

препоръки на проучването включват: 

 

За организаторите на ЕСК: 

да заложат амбициозна цел в културната сфера, която е съгласувана с ключовите 

заинтересовани страни, в основата на ясна визия за ЕСК, било то чрез свързването ѝ 

със съществуващи културни стратегии или чрез използването на ЕСК като платформа 

за нова стратегия, стимулирана от културната сфера;да гарантират, че тази визия е 

разбрана от основния екип преди да пристъпят към по-масова комуникация, което 

следва да предотврати създаването на нереалистични очаквания сред обществеността; 

в ядрото на успеха на ЕСК да поставят местните политици, а не оперативният състав; 

да гарантират прозрачност за обществеността; и да балансират творческата 

независимост с необходимостта от приобщаване и представителство на различни 

слоеве от обществото; 

да приемат, че различните етапи от събитието може да изискват различни умения и да 

планират предварително евентуалната загуба на персонал; 

да подкрепят изграждането на наследство в периода след събитието ЕСК, като се 

назначи работна група за предаването му на заинтересованите страни на града; 

да предприемат местно разискване относно стойността на европейското измерение и 

да се изследват отношенията между местните и европейските култури, вместо да 

извършват отделно програмиране. 

 

За организатори и изследователи на ЕСК: 

да подкрепят трансфера на знания, като се предоставят висококачествени данни 

относно общия набор от индикатори, определени от Комисията. 

 

За Европейската комисия: 

да насърчи приемствеността в персонала на ЕСК и да препоръча основният състав да 

бъде запазен от шест до дванадесет месеца след събитието; да бъде отворена обаче за 

промени, които гарантират подходящите умения на всеки един етап от домакинството; 

да създаде общ набор от показатели и обща рамка за събиране на данни;  

да обмисли насочването на част от европейското безвъзмездно финансиране към 

изследването на ЕСК, за да може всички данни за домакина да включват аспекти, 

имащи отношение към по-мащабното въздействие на програмата и наследството от 

нея, освен местната обстановка; 

да работи за централизиран център за документация на ЕСК за надеждно архивиране 

на данни. 

 

За Европейската комисия, Парламента и Съвета: 

да преформулират официалната препоръка с цел стремежът към независимост от 

политиката да не повлече със себе си риск от липса на ангажираност в политическите 

среди; 

да допълнят настоящите критерии за европейско измерение с насърчаване към 

откриване на дебат на местна почва; 

да препоръчат по-широк набор от показатели, които принадлежат към европейското 

измерение и да изискат количествени и качествени отчети на съответните резултати. 

 
 


