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SANTRAUKA 
Šis tyrimas atliktas atsižvelgiant į Europos Parlamento raginimą išsamiai įvertinti ilgalaikį 

Europos kultūros sostinės vardo suteikimo miestui poveikį. Pagrindinis jo tikslas – 

išnagrinėti gausiai publikuotą medžiagą apie miestus, kuriems suteiktas Europos kultūros 

sostinės vardas, siekiant įvardyti dažniausiai sutinkamas sėkmės strategijas, apžvelgti 

rezultatų ir ilgalaikio poveikio įrodymus kultūriniu, ekonominiu, socialiniu ir politikos 

požiūriais ir suvokti pagrindines nuolat iškylančias problemas. 

 

Svarbiausios išvados 

Istorija ir raida 

 
Europos kultūros sostinės programai taikytinos veiklos ir teisės aktų sistemos raida ES 

lygmeniu gali būti skirstoma į tris etapus. 

 

 1 etapu (1985–1996 m.) Europos kultūros sostinės vardo suteikimas buvo laikomas 

tarpvyriausybine veikla ir šiai veiklai stigo teisės aktų sistemos. Miestą paprastai 

nominuodavo jo valstybė narė; daugumai jų trūko laiko finansuoti ar vystyti specialiai 

Europos kultūros sostinei skirtas iniciatyvas. 

 

 2 etapu (1997–2004 m.) nuo 1998 m. pradėti taikyti atrankos kriterijai ir paraiškų 

teikimo terminai – dėl to gerokai išsaugo miestų ambicijos ir jų gebėjimai rengti 

specialiai Europos kultūros sostinei skirtas programas. Be to, padidėjo programos 

svarba, kadangi ji tapo viena iš pagrindinių ES kultūros programų. 

 

 3 etapu (2005–2019 m.) parengta pirmoji šios programos teisės aktų sistema; 

programa tapo Bendrijos veiksmais, kurie apėmė oficialius Europos aspekto kriterijus. 

Šiuo laikotarpiu patikslinti ir sugriežtinti atrankos, stebėsenos ir vertinimo procesai. 

 

2013 m. Europos Parlamentas, Ministrų Taryba ir Europos Komisija atnaujino teisės aktų 

sistemą, taikytiną kitu Europos kultūros sostinės programos etapu, apimsiančiu 2020–

2033 m. laikotarpį. 

 

Konkurso principai 

 
Programai darantis vis žinomesni visoje Europoje, pats konkurso procesas tapo labai 

svarbiu su Europos kultūros sostine susijusių veiksmų etapu: dabar daugybė miestų 

įnirtingai konkuruoja, kad jų miestas būtų paskelbtas Europos kultūros sostine. 

 

Kalbant apie bendrą viziją, pažymėtina, kad įprasčiausi atrinktų miestų nurodyti tikslai 

apima kultūros sektoriaus pajėgumų / ambicijų Europos kultūros sostinės vardą gavusiame 

mieste didinimas, taip pat didesnį to miesto žinomumą ir jo kultūrinį patrauklumą. Kiti 

tikslai, į kuriuos atkreiptas dėmesys atrinktose paraiškose, apima Europos kultūros sostinės 

vardo kaip katalizatoriaus naudojimą ekonominio ir socialinio vystymosi tikslams siekti. 

 

Labiausiai pripažinti sėkmingai pasirodžiusių kandidatų privalumai apima išsamias 

konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir paramą siūlomai paraiškai, pasiūlytą 

investicijų dydį ir aukštos kokybės meninę programą. Vis dėlto paraiškose pasigendama 

stipriai išreikšto Europos aspekto – tai itin dažnas paraiškų trūkumas. 
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Įgyvendinimo principai ir sėkmės strategijos 

 
Dėl vis profesionalesnio Europos kultūros sostinės renginių organizavimo proceso bėgant 

laikui išryškėjo sėkmės strategijos, dabar matomos daugumoje miestų. Štai kai kurie 

labiausiai pastebimi principai: 

 

 kuriamos įkvėpiančios vizijos miestams pakeisti naudojantis Europos kultūros sostinės 

vardu kaip kultūrinių, socialinių ir įvaizdžio pokyčių katalizatoriumi; 

 

 Europos kultūros sostinės vardu naudojamasi siekiant palengvinti įvairiems sektoriams 

aktualių klausimų, skirtų miesto ir kartais jį supančio regiono statusui formuoti ar jam 

keisti, sprendimą; 

 

 kuriama įvairi subalansuota teminė metų veikla dažnai atsižvelgiant į konkretų metų 

laiką, kad būtų lengviau paskirstyti išteklius ir koordinuoti rinkodaros prioritetus; 

 

 pirmiausia greitai išauga visuomeninės veiklos mastas, o tada dedamos nuolatinės 

pastangos siekiant įtraukti kuo įvairesnę publiką; ši veikla remiama strateginėmis ir 

tvirtai finansuojamomis socialinėmis programomis. 

 

Šie bendrumai rodo, kad veikla vykdoma tam tikru Europos kultūros sostinės stiliumi ir kad 

jai būtų naudingas formalus virsmas į bendrą praktinę Europos kultūros sostinės veiklą 

veiksmingesniam žinių perdavimui užtikrinti. 

 

Rezultatai ir poveikis 

 

Nors, kaip pranešama, Europos kultūros sostinės vardą gavusių miestų vadovavimasis vis 

didesnio užmojo tikslais lėmė didesnės apimties ir masto poveikį, tokie tvirtinimai ne 

visuomet pagrįsti įrodymais. Toliau nurodomos svaresniais įrodymais pagrįsto teigiamo 

poveikio sritys. 

 

Kultūrinis poveikis ir poveikis įvaizdžiui 

 

 Programa gali daryti didelį poveikį stiprinant ryšius, atveriant naujas galimybes 

bendradarbiauti, raginant tęsti naują darbą ir didinant kultūros sektoriaus gebėjimus ir 

užmojus. 

 

 Daugelio menkai žinomų (arba apskritai nežinomų) miestų, gavusių Europos kultūros 

sostinės vardą, įvaizdis atgijo: jie sėkmingai pakeitė savo statusą ir tapo kultūros 

centrais. 

 

Socialinis poveikis 

 
 Teigiamiausias programos socialinis poveikis – jos įtaka tam, kaip vietos piliečiai 

suvokia savo miestą, ir pasididžiavimo jausmas. 

 

 Kitas poveikis apima kultūros vartotojų įvairėjimą ar jų skaičiaus didėjimą Europos 

kultūros sostinės metais. 

 

 

 



Europos kultūros sostinės. Ilgalaikis poveikis 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 5 

Ekonominis poveikis 

 
 Daugumoje miestų programa labai paveikė turizmo tendencijas artimiausiu ir vidutinės 

trukmės laikotarpiu. Tai, savo ruožtu, gali turėti didelio poveikio miesto ekonomikai. 

 

Poveikį kitose srityse įrodyti sunkiau, tačiau iš dalies taip yra dėl didesnio tinkamų 

metodikų, kurios taikomos įrodymams fiksuoti, sudėtingumo. Naujų metodų 

bendruomenėms įtraukti kūrimas (pvz., savanoriškos veiklos ir mokymų galimybių 

užtikrinimas) yra ta Europos kultūros sostinės poveikis sritis, kuri, tikėtina, plėsis ateityje. 

Europos aspektas – dar viena sritis, turinti didesnį poveikio potencialą, pirmiausia 

įgyvendinus patobulintus kriterijus ir užtikrinus didesnę paramą stebėsenai. 

 

Iššūkiai ir kliūtys 

 
Ankstyvieji iššūkiai, kurie reglamentavimo, didėjančio profesionalumo ir įgytos patirties 

dėka daugeliu atveju įveikti, apima: 

 

 planavimo trūkumą arba prastą požiūrį į tvarumą; 

 

 nenuoseklią komunikaciją, taip pat prastą rinkodarą ir netinkamas strategijas savitumui 

užtikrinti. 

 

Tačiau kiti iššūkiai bėgant laikui keitėsi arba su jais toliau susiduriama, pvz.: 

 

 Europos kultūros sostinių pajėgumas pasiūlyti aiškią viziją, kuria būtų užtikrinta 

atsakomybė vietos lygmeniu; 

 

 tinkamas kultūrinių, socialinių ir ekonominių tikslų derinimas. 

 

Europos aspekto reikalavimas – itin svarbus iššūkis (nepaisant ES lėšomis finansuojamos 

stebėsenos ir vertinimo plėtimosi): Europos kultūros sostinės vardą gavę miestai retai 

laikosi pradiniame pasiūlyme nurodytų pažadų arba jiems sunkiai pavyksta užfiksuoti 

sėkmės įrodymus dėl istorinio duomenų fiksavimo mechanizmų šioje srityje netinkamumo, 

be to, vietos tikslai nustelbia tarptautinius siekius. 

 

Kita didelė kliūtis – menkas oficialus žinių perdavimas tarp miestų, kuriems suteiktas 

Europos kultūros sostinės vardas. Neoficialūs Europos kultūros sostinės rengėjų ryšiai 

nepaprastai vertinami, nes tai tiesioginės patirties šaltinis; nuo 2005 m. skelbiama vis 

daugiau mokslinių tyrimų ir plačiai naudojami lyginamieji tyrimai. Visgi daugumai vertinimų 

stinga tęstinumo ir apskritai turimų įrodymų kokybė ir palyginamumas prasti. 

 

Išvados ir rekomendacijos 

 
Europos kultūros sostinės programa yra brandus tarptautinis renginys, galintis formuoti 

svarbiausių kultūrinių renginių organizavimo tendencijas, tačiau norint nustatyti tikrąją jos 

naudą būtinas labiau koordinuotas vertinimas. Toliau pateikiamos kai kurios esminės tyrimo 

rekomendacijos. 
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Rekomendacijos Europos kultūros sostinės renginių organizatoriams 

 Pagrindinis dėmesys kuriant individualią Europos kultūros sostinės viziją turi būti 

skiriamas kultūriniams užmojams, dėl kurių turi būti susitarusios svarbiausios 

suinteresuotosios šalys; tai turi būti susieta arba su esamomis kultūros strategijomis, 

arba Europos kultūros sostinės renginiais turi būti naudojamasi kaip naujos strategijos, 

kurios varomoji jėga yra kultūra, platforma. 

 

 Turi būti užtikrinta, kad, prieš bandant apie šią viziją skelbti plačiau, ją suprastų 

pagrindinė komanda – taip turėtų būti išvengta nerealistiškų visuomenės lūkesčių 

atsiradimo. 

 

 Vietos politikai turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį remdami Europos kultūros sostinės 

siekius, o ne dalyvaudami jos veikloje. Turi būti užtikrintas viešas skaidrumas, o 

meninis nepriklausomumas turi būti derinamas su būtinybe aktyviai dalyvauti ir 

atstovauti įvairioms grupėms. 

 

 Turi būti susitaikyta su tuo, kad skirtingais renginio etapais gali prireikti skirtingų 

įgūdžių, ir iš anksto planuojamas potencialus darbuotojų praradimas. 

 

 Turi būti remiamas įgytos patirties plėtojimas pasibaigus Europos kultūros sostinės 

metams ir paskirta pereinamojo laikotarpio darbo grupė, kuri vadovautų perduodant šią 

patirtį miesto suinteresuotosioms šalims. 

 

 Turi būti pradėtos vietos diskusijas dėl Europos aspekto vertės ir, užuot atskirai 

programavus vietos ir Europos kultūrą, turi būti tiriamas jų ryšys. 

 

Rekomendacija Europos kultūros sostinės renginių organizatoriams ir tyrėjams 

 Turi būti remiamas žinių perdavimas ir užtikrinti aukštos kokybės duomenys 

atsižvelgiant į bendrą Komisijos apibrėžtų rodiklių rinkinį. 

 

Rekomendacijos Europos Komisijai 

 Turi būti skatinamas Europos kultūros sostinės programos personalo darbo tęstinumas 

ir rekomenduojama, kad renginiui pasibaigus pagrindiniai darbuotojai toliau dirbtų 6–

12 mėnesių laikotarpiu. Visgi reikia būti pasirengus pokyčiams, kad kiekvienu Europos 

kultūros sostinės renginių proceso etapu būtų užtikrinti reikiami įgūdžiai. 

 

 Turi būti sukurtas bendras rodiklių rinkinys ir bendra duomenų rinkimo sistema. 

 

 Turi būti svarstoma galimybė dalį ES finansuojamų subsidijų skirti su Europos kultūros 

sostinėmis susijusiems moksliniams tyrimams, kad visų Europos kultūros sostinės vardą 

gavusių miestų duomenys apimtų aspektus, susijusius su platesniu programos poveikiu 

ir paveldu, o ne tik su vietos aplinka. 

 

 Turi būti dirbama siekiant sukurti centralizuotą Europos kultūros sostinės 

dokumentacijos centrą duomenims patikimai archyvuoti. 

 

Rekomendacijos Europos Komisijai, Parlamentui ir Tarybai 

 Turi būti performuluota oficiali rekomendacija, kad siekiant nepriklausomumo nuo 

politikos nebūtų rizikuojama nutolti nuo politikos. 

 

 Į dabartinius su Europos aspektu susijusius kriterijus turi būti įtrauktas raginimas 

pradėti vietos diskusijas. 

 

 Turi būti rekomenduojamas išsamesnis rodiklių, susijusių su Europos aspektu, rinkinys 

ir prašoma kiekybinės ir kokybinės atitinkamų rezultatų ataskaitos. 

 


