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1. Кратко изложение 

Настоящото проучване е възложено от ЕИСК на „Culture Action Europe“ и „Програма 21 за 

култура“. То представя преглед на факторите в развитието на градовете в ЕС, свързани с 

културата и идентичността, чрез селективен качествен и количествен анализ на научните 

изследвания в публичната сфера. Културата е разгледана тематично с оглед на нейното 

използване като двигател за икономически растеж, средство за преобразуване на градовете, за 

интеграция и приобщаване, и като стълб на европейската идентичност в Европа и извън нея. 

Методологията за съставянето на доклада включва преглед на публикациите по тези четири 

теми. Беше отправена публична покана до градовете и други заинтересовани страни да 

представят подкрепящи данни и примери за най-добри практики. Впоследствие те бяха 

анализирани от изследователския екип като казуси. 

Във въведението се посочва политическият и икономическият контекст в настоящия момент: 

възходът на националистическите партии, настроени срещу ЕС, натискът върху европейските 

градове и общества, причинен от потока от хора, бягащи от войната и лишенията в Близкия 

изток, Африка и други размирни зони, както и продължаващите последици от рецесията от 

2008 г. За първи път от едно поколение насам основните ценности на европейската интеграция 

са изправени пред сериозно предизвикателство. Отбелязва се, че съществува симбиоза между 

наследената култура на градското пространство и хората, които живеят, работят и преминават 

през него; процес, който оказва влияние върху идентичността на всеки. 

Посочва се, че населението на градовете се увеличава както в абсолютно изражение, така и по 

отношение на селските райони. В рамките на това увеличение отбелязват ръст също и 

градските квартали с мултикултурни характеристики и с многообразие на обитателите, в рязък 

контраст с по-малките градове и селата. 

Съвкупността от идентичности в един град (и в отделните му квартали) е от съществено 

значение за облика и просперитета на самия град. Неизбежният обмен на идеи и културни 

нагласи в градовете оказва силно и положително въздействие върху тяхната творческа енергия 

и иновации. Изразява се загриженост, че публичните пространства, които са от съществено 

значение за този обмен, са застрашени от съчетание от търговски натиск и натиск, свързан със 

сигурността. 

Социалният и икономическият климат на проучването беше поставен в необходимия контекст 

от редица факти и цифри, които свързват културата с въпросите, ръководещи европейската 

дейност. Те бяха извлечени от източници на Евростат, УНКТАД, Ernst and Young (EY) и 

проучване на регионалното културно многообразие от WWWforEurope. 

Те показаха, че културното многообразие е разпространено неравномерно в европейските 

градове, с по-голяма концентрация в големите градски агломерации и в Западна и Средна 

Европа. Културата – която се определя като изкуство, литература, традиции, езици, ценности и 
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убеждения – почти повсеместно се счита за важна за толерантността и интеграцията, докато 

произтичащите от нея изяви са важни за най-малко три четвърти от населението на Европа, с 

по-висок процент сред хората с добро образование. 

Участието в културни прояви е сравнително постоянно в целия възрастов спектър, като (не е 

изненадващо, че) по-силен акцент върху общностната и социалната посещаемост има сред 

младите хора, при все че това не важи за всички изкуства. Макар преобладаващата част от 

хората да посещават събития, много по-малък процент от тях се занимават с любителска 

дейност. Въпреки това пазарът за култура продължава да бъде основен двигател на 

икономическото здраве на градовете. 

Успоредно със самата култура съществуват свързаните с нея сектори, включително медии, 

реклама, мода, дизайн и издателска дейност във всичките ѝ форми, заедно с новите сектори 

като видеоигри и цифрови предприятия. Ако те бъдат групирани заедно като дейности, които 

са силно зависими от интелектуалната собственост за своите доходи, техният принос към БВП 

на ЕС е около 39%. Верижният ефект от културните индустрии посредством създадената 

инфраструктура, способстваща тяхната изява – от офисите до културните центрове, 

концертните зали, театрите, кината, музеите, обектите на културното наследство и студията – 

се усеща в целия град, от ресторантите, хотелите, магазините и баровете до транспортната 

система. 

Проучването разделя тези ефекти в три категории: ограничено схващане за културата, което я 

свежда само до изкуството и културното наследство; по-широко схващане, което обхваща и 

културните индустрии; и разширено схващане, което включва въздействието върху 

търговските операции, които са се възползвали от генерирания икономически трафик. В 

проучването са описани редица примери, които варират от 5,5% от БВП на града, придобит от 

инициативи на културната политика на Билбао, през положителното въздействие на джаз 

фестивала в Умбрия през 2007 г., до това на годината на Саламанка като Европейска столица 

на културата за 2002 г., за която се твърди, че е генерирала над 700 милиона евро за испанската 

икономика. 

Въпреки впечатляващото си финансово въздействие, културата (и особено нейните 

разновидности изкуство и културно наследство) е ценна от гледна точка на човешкото 

изразяване, което надхвърля икономическата полза, произтичаща от нея. Тази стойност не 

може да се пренебрегва и е все по-полезна за икономиките, които имат намаляваща база от 

природни ресурси и производствени отрасли. Културата е двигател за туризма наравно с 

морето и климата. Освен това тя предоставя катализиращия елемент, около който могат да се 

събират и развиват други сектори на услугите. 

Тези икономически данни потвърждават, но не са единственото обяснение за ролята, която 

играе културата като инструмент за преобразуване на градовете, който да им помогне да се 

преоткрият като динамични и привлекателни центрове. Това винаги е било известно на 

градовете, но през настоящия век културата все повече се използва, за да им даде конкурентно 
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предимство пред съперниците, не само в собствения им регион или държава, но и в цяла 

Европа и в останалата част от света. Тя се използва и от по-малките градове, за да отклонят 

вниманието от националните и регионалните столици, като им позволи да популяризират 

своята енергия и отличителен характер. 

Ясно е, че преустройството на градовете изисква не само инвестиции в материална 

инфраструктура, но и в личностни умения и компетентности, формирани чрез образование и 

учене през целия живот, създаване на вътрешни мрежи и по-стабилен социален капитал. В тази 

връзка е необходимо да се обърне внимание на активното участие на гражданите като съавтори 

на обновяването, като се премине от подход „отгоре-надолу“ към по-балансирани процеси, при 

които гражданското обновяване заменя по-ограничените възгледи за преобразуването на 

градовете.  

Обръща се внимание на четири процеса, в които културата и обновяването на градовете вървят 

ръка за ръка: ръководено от културата обновяване, чрез използване на художествени сгради и 

проекти за промяна на облика на даден район и привличане на други предприятия; културно 

обновяване, което използва интегриране на културния живот в стратегията за даден район; 

култура и обновяване, при което културата е част, но не неотделима, от една стратегия; и 

ръководено от творците обновяване, при което установяването на творчески ателиета и 

галерии прави даден район по-желан и модерен. Проучването посочва, че е важно обитателите 

на даден квартал да бъдат поставени в центъра на опитите за обновление. То предупреждава за 

рисковете от социално хомогенизиране и обуржоазяване, ако градовете разглеждат културата 

само като начин за превръщане на западналите райони в модерни и подредени. При все че това 

може да подобри облика и статистическите показатели на даден район, то измества проблемите 

някъде другаде, като прогонва от района обитателите, на които обновяването е трябвало да 

помогне, тъй като цените на недвижимите имоти се повишават. 

В доклада неколкократно се поставя въпросът дали е най-добре културата – както 

съвременната, така и историческата – да се разглежда във връзка със собственото си значение, 

или като фактор за други социални и икономически ползи. В него се посочва, че макар че 

стратегиите, които не отчитат културното измерение, вероятно ще имат само повърхностен 

успех, в дългосрочен план именно когато културата се оценява сама по себе си, тя играе най-

положителна роля при формирането на живота и репутацията на един град. Освен това нейното 

оценяване сама по себе си се изразява в предоставяне на културните организации на 

пространство, непрекъснати инвестиции и видимост – ползите се губят, ако подкрепата се 

разглежда като еднократна или ограничена във времето. 

Обновяването на изоставени пространства или пустеещи градски райони се подпомага 

значително, когато на творците и културните организации се даде свободата да използват 

въображението си. Те помагат на гражданите и предприятията да преоткрият териториите, 

често с нова чувствителност към околната среда и благосъстоянието на общността. При все че 

инфраструктурата за класическите културни сгради остава важна, акцентът се измества към 

осигуряване на основните съоръжения, така че да може да се формират и развиват по-
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неофициални и органични културни инициативи – процес, който се харесва по-специално на 

младите хора, които са в най-добра позиция да осигурят ориентираната към бъдещето енергия, 

от която един град се нуждае, за да се конкурира. Това помага също така да се предпази градът 

от наложени и деструктивни планове за модернизация, които преустройват градовете, без да 

обръщат внимание на местната история и традиции: добронамерени действия, които често 

оставят града по-малко жизнен, отколкото е бил, и само след няколко години трябва да се 

преосмислят. 

При проектирането на нови пространства за подобряване качеството на градския живот, 

културата е основният елемент, който прави процеса иновативен и устойчив. Когато градовете, 

получили титлата „Европейска столица на културата“, са следвали този път, тяхното 

обновяване е надживявало първоначалната програма с впечатляващ период от време. 

Аналогично и градовете, посочени като примери за най-добри практики, потвърждават тази 

констатация. 

Разглеждайки културата като инструмент за интеграция и приобщаване, в проучването се 

посочва, че това е признато от значителен брой междуправителствени организации, 

включително от самия ЕС. ЮНЕСКО поставя междукултурния диалог в центъра на своите 

политики за приобщаване. Всъщност той се счита за много важен за допускането на миграция 

без сериозно социално недоволство. В проекта на ЕС за националните планове за действие в 

областта на социалното приобщаване се посочва ролята, която културният сектор може да 

изиграе за намаляване на риска от изключване. По подобен начин и съвместните действия на 

ЕС и Съвета на Европа за създаване на мрежа „Междукултурни градове“ илюстрират 

доверието в потенциала на тези политики. Необходимостта от засилване на междукултурното 

приобщаване излиза извън сферата на приятните градове и здравословния просперитет – към 

задължението за защита; да се прави всичко възможно за пренасочване на разочарованието, 

което се поражда от изключването, и води до размирици и тероризъм. 

Въпреки, че очевидно е наложително културата да се използва като част от процеса на 

интеграция и преодоляване на конфликти и че създателите на политики осъзнават нейната 

роля, има нужда от повече проучвания и ефективна оценка на инструментите. При все че са 

налице неоспорими неофициални и изолирани проектни данни – и разбиране, че 

противоположността на междукултурния диалог, враждебното разделение, очевидно е опасно 

– ще е необходимо да бъдат събрани още, за да може на работата да бъдат посветени 

достатъчно ресурси и политическа воля. Един раздел на проучването е посветен на становища 

от международни доклади, които установяват тясна връзка между понятията „права на човека“, 

„гражданство“ и „културно приобщаване“. 

В проучването се посочва, че макар изкуствата и културните индустрии да изпреварват много 

сектори на икономиката, все още е необходимо да се постигне значителен напредък, преди 

политиките в областта на равенството между половете и специалните нужди да могат да се 

считат за задоволителни. Това важи в еднаква степен както за самите културни дейности, така 

и за проектите, в които те се използват за обновяване или образование. Въпреки това 
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културният сектор има голям потенциал да заеме водеща роля, както показват примерите за 

добри практики. 

Приносът на културата към европейската идентичност и нейното влияние са по-големи от 

ефекта на емблематични дейности в Европа или на културната дипломация в останалата част 

на света. Идентичността се формира в глобален контекст, където тя неизбежно не се поддава 

на определенията за граници, като често причинява неудобства на правителствата. Съвсем 

встрани от борбата между регионалната, националната и европейската идентичност, която 

усложнява политическия дебат (и която води до напрежение при тълкуването на обектите на 

културното наследство), градовете са дом за много хора, които считат своята идентичност за 

многостранна и гъвкава. Те са напълно сигурни в своята идентичност, но я изразяват по 

начини, които са непредвидими и са в разрез с предпочитанията на властите за лесна 

категоризация. 

Трябва да се отчете, че Европейският съюз като цяло признава, че идентичността не е нещо, 

което може да бъде наложено на отделните хора. Програмата „Европейски градове на 

културата“ в известен смисъл се превърна в начин за обхващане на присъщото многообразие и 

неговото включване в умишлено неясно определение за европейска идентичност. Ето защо тя 

се представя като общия сбор от културните идентичности на всички хора, които живеят в 

Европа, а не като официалните култури на държавите – членки на ЕС. Следователно градовете 

са по-полезни за разпространяване на впечатлението за Европа като приобщаващо културно 

пространство, отколкото нациите, водени от желанието да популяризират историята на 

собствените си територии. Поради това градовете се превръщат в автономни културни 

участници в глобалната история на Европа и разработват стратегии, които ги поставят в 

позиция с местно и международно значение, а не преди всичко национално, както биха 

направили преди един век. 

Културните мрежи се оказаха ефективен инструмент за привличане на партньори отвъд 

границите на Европа и за разширяване на проектите през границите на държавите членки. 

Културната мобилност често се организира по-естествено и по-лесно от трудовата или 

политическата мобилност, благодарение на способността на творческите професии да развиват 

своята дейност на международно равнище. Мрежите от градове са особено активни в 

обединяването на своите усилия през границите и в определянето на централно място за 

културния обмен и сътрудничество в плановете, които създават. 

Препоръките в края на проучването са групирани в четири общи искания – ЕС да признае 

културните права като основни за човешкото развитие; да признае културата като 

необходимост за устойчивото развитие; да подкрепя обмена между културите, за да насърчава 

социалното и икономическото развитие; и да даде възможност решенията на градовете в 

областта на културата да формират нашето бъдеще. 

В рамките на тези препоръки се отправя призив културата да се разглежда не като резултат от 

дейността на културните организации, а като способстващ фактор за гражданите, при който 
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общите пространства в градовете се използват за диалог и обмен. Отправя се предупреждение, 

че културните права понякога могат да се използват като пречка за по-широките права на 

човека, защитавайки практики, които в действителност са свързани по-скоро със социални 

ограничения и контрол, отколкото със свободата на културна изява. Подчертава се, че 

градовете трябва да използват културните политики за премахване на такива пречки. 

Устойчивостта се превръща във важен елемент на икономическата и социалната политика на 

градовете и разглеждането на културата като неин самостоятелен стълб следва да бъде 

обичайна практика. Съществува естествена връзка между културата и всички останали сфери 

на устойчивостта. По подобен начин една стабилна политика в областта на културата ще окаже 

положително въздействие върху другите публични и частни инициативи. Това следва да бъде 

отразено в стратегиите за сближаване и в мерките за увеличаване на икономическия растеж. 

В препоръките се призовават всички равнища на управление да поставят диалога с 

гражданското общество в центъра на процеса на вземане на решения. От това ще произтече 

истински междукултурен диалог. Инициативите, предприети от отделни хора и общностни 

групи по места, са от съществено значение за процеса и трябва да бъдат подкрепени по 

подходящ начин. 

Насърчаването на културния обмен с цел увеличаване на мобилността се счита за важно за 

поощряване на чувството за европейска идентичност, която надхвърля националните 

характеристики. Градовете, които вече мислят за мрежи и търсят възможности за разширяване 

на сътрудничеството, са в идеална позиция за това. Те също така са в най-добра позиция да 

помогнат на отделните хора и на общностните групи да разработват трансгранични проекти. 

Мрежите от градове следва да бъдат насърчавани да увеличат своето международно 

сътрудничество както в рамките на ЕС, така и извън него. Това следва да се разглежда не само 

като политика в подкрепа на устойчивото развитие, но и като такава, която счита миграцията и 

мобилността за част от решението на съвременния натиск, а не за проблем. Културните 

организации са в добра позиция да превърнат този стремеж в реалност. Въпреки че 

инфраструктурата е важна, тя не е толкова ценна, колкото работата, извършвана вътре в 

сградите. 

И накрая, на градовете следва да се даде възможност да преосмислят своите политики, 

използвайки културата като отправна точка. Стратегиите за обновяване следва да имат за цел 

да върнат периферните общности обратно в центъра, като преобърнат социалната география на 

градовете. Сигурността би се увеличила чрез насърчаване на творческото използване на 

публичните пространства за диалог. Сградите за култура могат да играят огромна роля за това, 

ако бъдат отворени, приветливи и естествени места за срещи. 
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