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STRESZCZENIE 
 

Niniejsze studium powstało w odpowiedzi na apel Parlamentu Europejskiego o dokonanie 

kompleksowej oceny długoterminowych skutków pełnienia roli gospodarza w ramach 

programu Europejska Stolica Kultury (ESK). Głównym celem studium jest zbadanie dużej 

ilości materiałów opublikowanych na temat miast będących Europejskimi Stolicami Kultury, 

aby: określić najbardziej powszechne strategie sukcesu; dokonać przeglądu danych 

dotyczących wpływu i długoterminowych skutków z perspektywy kultury, gospodarki, 

społeczeństwa i polityki; oraz zrozumieć główne, powtarzające się wyzwania. 

 

Wnioski końcowe 

Historia i rozwój 

 
Rozwój ram operacyjnych i ustawodawczych programu ESK na szczeblu UE podzielić można 

na trzy fazy. 

 

 W fazie 1 (1985–1996 r.) wyznaczanie stolicy kultury uznawano za działanie 

międzyrządowe i nie wiązały się z nim ramy ustawodawcze. Miasta były zazwyczaj 

nominowane przez odpowiednie państwa członkowskie, a na finansowanie lub 

opracowywanie inicjatyw w zakresie ESK często brakowało czasu. 

 

 W fazie 2 (1997–2004 r.), od 1998 r. zaczęły obowiązywać kryteria wyboru i terminy 

składania ofert, co znacząco zwiększyło ambicje miast oraz ich zdolność do 

programowania właściwego dla ESK. Poprzez włączenie w główny(e) program(y) 

kulturalny(e) UE program ten zapewniał także większy rozgłos. 

 

 W fazie 3 (2005–2019 r.) powstały pierwsze ramy ustawodawcze programu, który 

stał się działaniem wspólnotowym o oficjalnych kryteriach wymiaru europejskiego. 

W tym okresie zwiększono przejrzystość procesów wyboru, monitorowania i oceny 

oraz usprawniono je. 

 

W 2013 r. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska 

zaktualizowały ramy ustawodawcze kolejnej fazy ESK, obejmującej lata 2020–2033. 

 

Podejścia do zgłaszania ofert 

 

W obliczu rosnącego znaczenia programu w całej Europie proces zgłaszania ofert sam w 

sobie stał się istotnym etapem ESK, a wiele miast zaciekle rywalizuje, aby uzyskać 

nominację krajową. 

 

W odniesieniu do ogólnej koncepcji najbardziej powszechnymi celami formułowanymi przez 

wybranych kandydatów są: podnoszenie zdolności / pobudzanie ambicji sektora 

kulturalnego w mieście będącym Europejską Stolicą Kultury oraz poprawa statusu miasta i 

jego atrakcyjności kulturalnej. Inne cele, na jakie zwycięskie miasta kładły nacisk, 

obejmują wykorzystanie ESK jako „katalizatora” realizacji celów z zakresu rozwoju 

gospodarczego i społecznego. 

 

Najwyżej cenione atuty zwycięskich ofert to rozległe konsultacje z zainteresowanymi 

stronami i ich poparcie dla kandydatury; proponowany poziom inwestycji; oraz wysokiej 

jakości program artystyczny. Powszechną wadą ofert jest natomiast brak ich silnego 

europejskiego wymiaru. 
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Podejścia do realizacji i strategie sukcesu 

 

Z czasem profesjonalizacja procesu organizacji doprowadziła do powstania wspólnych 

strategii sukcesu, które obecnie zaobserwować można w większości miast. Wśród podejść 

najbardziej godnych uwagi wymienić należy: 

 

 rozwój ambitnej wizji przemiany miasta poprzez wykorzystanie ESK jako katalizatora 

zmiany kulturalnej i społecznej oraz zmiany wizerunku; 

 

 wykorzystanie ESK dla ułatwienia ponadsektorowych działań ukierunkowanych na 

ustalenie lub zmianę pozycji miasta, a w niektórych przypadkach także otaczającego 

je regionu; 

 

 tworzenie zrównoważonej gamy działań tematycznych na dany rok, często w formie 

wyraźnych sezonów, w celu lepszej podziału zasobów i koordynacji priorytetów 

marketingowych; 

 

 szybki początkowy rozwój działań oddolnych, a następnie zrównoważony wysiłek na 

rzecz zaangażowania możliwie najbardziej różnorodnej grupy odbiorców, poparty 

strategicznymi programami społecznymi, na które przeznacza się znaczne środki 

finansowe. 

 

Te cechy wspólne przywodzą na myśl „styl ESK” w odniesieniu do działań, których oficjalne 

przełożenie na wspólne „know-how ESK” z myślą o bardziej skutecznym transferze wiedzy 

przyniosłoby korzyści. 

 

Wyniki i skutki 

 

Poszerzenie celów gospodarzy doprowadziło do zwiększenia zakresu i rangi zgłaszanych 

skutków, jednak deklaracje te nie zawsze poparte są danymi. Obszary, gdzie 

zaobserwowano pozytywne skutki poparte silniejszymi dowodami, obejmują: 

 

Skutki kulturalne i wizerunkowe 

 

 Program może w istotny sposób wpływać na umacnianie sieci, powstawanie nowych 

obszarów współpracy, stymulowanie ciągłości nowych działań i zwiększanie zdolności 

oraz pobudzanie ambicji sektora kulturalnego. 

 

 Wiele miast będących Europejskimi Stolicami Kultury, które miały niski (lub nawet 

bardzo niekorzystny) status doświadczyło odrodzenia wizerunku i z powodzeniem 

odzyskało pozycję centrów kulturalnych. 

 

Skutki społeczne 

 

 Najbardziej pozytywnym skutkiem społecznym programu jest jego wpływ na sposób 

postrzegania miasta przez jego mieszkańców oraz na ich poczucie dumy. 

 

 Inne skutki uwzględniają zróżnicowanie lub zwiększenie ilości odbiorców kultury 

podczas roku ESK. 
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Skutki gospodarcze 

 
 Program ten wywiera istotny wpływ na bezpośrednie i średnioterminowe trendy w 

turystyce w dużej części miast. To z kolei może mieć znaczący wpływ na gospodarkę 

miasta. 

 

Trudniej jest udowodnić skutki w innych obszarach, jednak wynika to częściowo z większej 

złożoności odpowiednich metod pozyskiwania danych w tym zakresie. Rozwój nowych 

technik w zakresie angażowania społeczności (na przykład możliwości podjęcia wolontariatu 

lub odbycia szkoleń) tworzy obszar skutków ESK o potencjale rozwoju w przyszłości. 

Wymiar europejski jest kolejnym obszarem o większym potencjale skutków, w 

szczególności z uwagi na wdrożenie udoskonalonych kryteriów i lepszego wsparcia 

monitorowania. 

 

Wyzwania i przeszkody 

 

Występujące początkowo wyzwania, które udało się w dużej mierze przezwyciężyć dzięki 

nowym regulacjom, profesjonalizacji i nabytym doświadczeniom, obejmują: 

 

 brak planowania lub niedostatecznie zrównoważone podejście; 

 

 niespójną komunikację i niewystarczające strategie marketingowe i strategie marki. 

 

Oprócz tego wciąż istnieją lub z czasem zmieniły się inne wyzwania, takie jak: 

 

 zdolność ESK do proponowania przejrzystej wizji, która może zagwarantować 

lokalną odpowiedzialność; 

 

 odpowiednie zrównoważenie działań kulturalnych, społecznych i gospodarczych. 

 

Wymóg związany z wymiarem europejskim jest szczególnie istotnym wyzwaniem (pomimo 

rozwoju monitoringua i oceny [miast] finansowanych ze środków UE), gdyż gospodarze 

rzadko dotrzymują swoich pierwotnych obietnic lub z trudem udowadniają ich osiągnięcie, z 

uwagi na historyczną nieodpowiedniość mechanizmów pozyskiwania danych w tym 

obszarze oraz dominację lokalnych działań nad ambicjami międzynarodowymi. 

 

Kolejną poważną przeszkodą jest brak oficjalnego transferu wiedzy między Europejskimi 

Stolicami Kultury. Wysoko ceni się natomiast nieoficjalne sieci organizatorów ESK, 

stanowiące źródło praktycznych doświadczeń, a od 2005 r. można zaobserwować wzrost 

liczby publikowanych badań, przy czym powszechnie wykorzystuje się studia porównawcze. 

Wielu z tych ocen brak jest jednak ciągłości, a jakość i porównywalność dostępnych danych 

są zazwyczaj niewystarczające. 

 

Wnioski i zalecenia 

 

Program ESK jest rozwiniętym międzynarodowym wydarzeniem, które wykazuje potencjał 

kształtowania trendów w organizowaniu poważnych wydarzeń kulturalnych, jednak 

oszacowanie jego rzeczywistej wartości wymaga lepiej skoordynowanej oceny. Wśród 

najważniejszych zaleceń zawartych w studium wymienić można: 
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Dla organizatorów ESK: 

 umieszczenie ambicji kulturalnych, uzgodnionych przez zainteresowane strony, w 

centrum wyraźnej wizji ESK poprzez powiązanie ich z istniejącymi strategiami 

kulturalnymi bądź przez wykorzystanie ESK jako platformy dla nowej, napędzanej 

kulturą strategii; 

 

 zapewnienie zrozumienia tej wizji przez główny zespół organizacyjny przed podjęciem 

szerszej promocji, w której należy unikać rozbudzania nierealnych oczekiwań 

społecznych; 

 

 powierzenie lokalnym politykom centralnej roli w promowaniu ESK, zamiast w 

działaniach operacyjncych; zapewnienie publicznej przejrzystości; oraz osiągnięcie 

równowagi między niezależnością artystyczną a potrzebą włączenia i reprezentacji 

różnorodnych grup; 

 

 uznanie, że poszczególne etapy wydarzenia mogą wymagać różnych umiejętności i 

uwzględnienie możliwości utraty personelu; 

 

 wsparcie budowy dorobku kulturalnego, będącego następstwem ESK, poprzez 

wyznaczenie zespołu ds. przekazania zarządzania właściwym stronom w obrębie miasta; 

 

 rozpoczęcie na szczeblu lokalnym debaty dotyczącej znaczenia wymiaru europejskiego 

oraz zbadanie związku między kulturą lokalną a kulturą europejską, zamiast 

podejmowania w odniesieniu do nich oddzielnego programowania. 

 
Dla organizatorów i badaczy ESK: 

 wspieranie transferu wiedzy poprzez przedstawienie danych wysokiej jakości na tle 

wspólnego zestawu wskaźników określonych przez Komisję. 

 

Dla Komisji Europejskiej: 

 zachęcanie do utrzymania ciągłości personelu ESK i zalecanie, aby centralny personel 

pozostawał na stanowiskach przez sześć do dwunastu miesięcy po zakończeniu 

obchodów; zachowanie przy tym gotowości do zmian, które zapewnią odpowiednie 

umiejętności na każdym etapie procesu organizacji; 

 

 stworzenie wspólnego zestawu wskaźników i wspólnych ram gromadzenia danych; 

 

 rozważenie przeznaczenia części unijnej dotacji na badania w zakresie ESK, tak aby 

wszystkie dane gospodarza uwzględniały aspekty istotne w kontekście szerszych 

skutków i dorobku kulturalnego programu, wykraczających poza środowisko lokalne; 

 
 działanie na rzecz scentralizowanej dokumentacji ESK w celu zapewnienia rzetelnej 

archiwizacji danych. 

 
Dla Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady: 

 przeformułowanie oficjalnych sugestii, tak aby dążenie do niezależności od polityki nie 

groziło utratą zaangażowania polityków w tym zakresie; 

 

 uzupełnienie obowiązujących kryteriów wymiaru europejskiego o zachęcanie do 

rozpoczęcia debaty na szczeblu lokalnym; 

 

 zalecenie opracowania szerszego zestawu wskaźników odnoszących się do wymiaru 

europejskiego oraz wymaganie ilościowych i jakościowych informacji na temat 

stosownych wyników. 

 
 


