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1. Zhrnutie

Túto štúdiu vypracovala pre EHSV na zákazku organizácia Culture Action Europe v spolupráci

s Agendou 21 pre kultúru – UCLG. Štúdia poskytuje prehľad o faktoroch rozvoja miest v EÚ 

spojených s kultúrou a identitou vypracovaný pomocou selektívnej kvalitatívnej a kvantitatívnej

analýzy výskumu vo verejnej sfére . Tematicky sa zameriava na kultúru z hľadiska jej využitia ako 

nositeľa hospodárskeho rastu, nástroja na rekonverziu miest, integráciu a začlenenie a tiež ako piliera 

európskej identity v Európe aj mimo nej.

Metodika, podľa ktorej bola zostavená správa, zahŕňala aj prehľad literatúry venovanej týmto štyrom 

témam. Mestám a ďalším zainteresovaným stranám bola adresovaná verejná výzva, aby poskytli 

podporné dôkazy a príklady osvedčených postupov, ktoré potom tím výskumníkov analyzoval ako 

prípadové štúdie.

V úvode sa upriamuje pozornosť na súčasnú politickú a hospodársku situáciu: silnejúce postavenie 

nacionalistických strán nepriateľských voči EÚ, tlak na európske mestá a spoločnosť v dôsledku 

prílevu ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou na Blízkom východe, v Afrike a iných oblastiach 

nepokojov, a pokračujúce dôsledky recesie, ktorá vypukla v roku 2008. Prvýkrát za generáciu sú 

najdôležitejšie hodnoty európskej integrácie vážne ohrozené. Možno pozorovať, že existuje symbióza 

medzi zdedenou kultúrou mestského priestoru a ľuďmi, ktorí v ňom žijú, pracujú alebo ním 

prechádzajú, čo je proces, ktorý ovplyvňuje identitu každého z nich. 

Konštatuje sa, že počet obyvateľov v mestách rastie tak v absolútnych číslach, ako aj v porovnaní 

s vidieckymi oblasťami. Súčasťou tohto nárastu je aj rast mestských častí s multikultúrnou 

charakteristikou a rozmanitosťou obyvateľov, ktoré výrazne kontrastujú s menšími mestami 

a dedinami.

Spojenie identít v rámci mesta (a v jeho jednotlivých štvrtiach) je nevyhnutné pre imidž a prosperitu

samotného mesta. Nevyhnutná výmena nápadov a kultúrnych prístupov v rámci miest má silný

a pozitívny dosah na ich tvorivú energiu a inováciu. Do popredia vystupuje obava, že verejné

priestory, ktoré majú pre túto výmenu zásadný význam, sú ohrozené v dôsledku kombinácie

obchodného a bezpečnostného tlaku. 

Spoločenská a hospodárska situácia v štúdii boli uvedené do kontextu pomocou súboru faktov a čísel, 

ktoré spájajú kultúru s otázkami usmerňujúcimi činnosť EÚ. Tieto údaje boli čerpané zo zdrojov 

Eurostatu, UNCTAD, spoločnosti Ernst and Young (EY) a zo štúdie o kultúrnej rozmanitosti regiónov 

vypracovanej v rámci projektu WWWforEurope.

Na základe nich sa ukázalo, že kultúrna rozmanitosť je v európskych mestách nerovnomerne 

rozložená a viac sa koncentruje v mestských konglomeráciách a v západnej a strednej Európe. Kultúra

– definovaná ako umenie, literatúra, tradície, jazyky, hodnoty a vierovyznanie – sa takmer všeobecne

považuje za dôležitú pre toleranciu a integráciu, pričom aktivity, prostredníctvom ktorých sa 

prejavuje, sú dôležité aspoň pre tri štvrtiny európskej populácie, z ktorých väčšiu časť stále 

predstavujú ľudia s dobrým vzdelaním. 
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Účasť na kultúrnych aktivitách je viac-menej stabilná vo všetkých vekových kategóriách, pričom 

mladí ľudia sa (neprekvapujúco) viac zúčastňujú na miestnych a spoločenských aktivitách, hoci to nie 

je pravda v prípade všetkých umeleckých foriem. Zatiaľ čo celková väčšina sa na podujatiach 

zúčastňuje, omnoho menšie percento sa na nich amatérsky podieľa. Trh s kultúrou však zostáva 

jedným z hlavných faktorov hospodárskeho zdravia miest.

Popri kultúre fungujú odvetvia, ktoré sú s ňou spojené, ako sú médiá, reklama, móda, dizajn a všetky 

formy publikovania, ako aj nové odvetvie videohier a digitálneho podnikania. Ak sa tieto odvetvia

zoskupia ako aktivity, ktorých príjem do veľkej miery závisí od duševného vlastníctva, ich príspevok 

k HDP EÚ dosahuje približne 39 %. Stimulačný účinok kultúrnych odvetví prostredníctvom 

infraštruktúry vytvorenej pre ich rozvoj – od kancelárií až po kultúrne centrá, koncertné sály, divadlá,

kiná, múzeá, lokality kultúrneho dedičstva a štúdiá – pociťuje celé mesto, od reštaurácií, hotelov, 

obchodov a barov až po dopravný systém.

V štúdii sú tieto účinky rozdelené do troch kategórií: čisto kultúrne hľadisko, ktoré sa obmedzuje len 

na umenie a kultúrne dedičstvo, širšie hľadisko zahŕňajúce aj kultúrne odvetvia a rozšírené hľadisko 

zahŕňajúce dosah na obchodné operácie, ktorým prospel rozmach hospodárskych aktivít. Uvádzajú sa 

viaceré príklady, od 5,5 % HDP, ktoré mesto Bilbao dosiahlo vďaka svojim iniciatívam v kultúrnej 

politike, cez pozitívny účinok džezového festivalu v Umbrii v roku 2007 až po Salamancu ako 

Európske hlavné mesto kultúry v roku 2002, keď toto mesto údajne prispelo k španielskej ekonomike 

700 miliónmi EUR.

Okrem ohromujúceho finančného prínosu predstavuje kultúra (a najmä jej pododvetvia v oblasti 

umenia a kultúrneho dedičstva) hodnotu aj ako prejav ľudského ducha presahujúci hospodárske zisky, 

ktoré prináša. Táto hodnota nie je zanedbateľná a je čoraz prospešnejšia pre hospodárstva, ktorých 

zásoby prírodných zdrojov klesajú a výrobné odvetvia sa vytrácajú. Kultúra priťahuje cestovný ruch 

podobne ako more a počasie. Takisto predstavuje hnací prvok, okolo ktorého sa môžu zoskupiť a rásť 

ďalšie odvetvia služieb. 

Tento ekonomický dôkaz je argumentom, nie však jediným vysvetlením toho, akú úlohu zohráva

kultúra ako nástroj rekonverzie miest, ktorý im pomáha premeniť sa na dynamické a atraktívne 

strediská. Mestá si toho boli odjakživa vedomé, avšak v tomto storočí sa kultúra čoraz viac využíva na 

to, aby získali konkurenčnú výhodu nad svojimi rivalmi nielen v rámci regiónu alebo krajiny, ale aj 

v celej Európe a vo svete. Okrem toho ju menšie mestá využívajú na to, aby odlákali pozornosť 

od hlavných miest štátov a regiónov a propagovali svoju dynamiku a jedinečnosť. 

Je samozrejmé, že transformácia miest si vyžaduje nielen investície do infraštruktúry, ale aj do

zručností a kompetencií, ktoré zabezpečuje vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie, interné 

nadväzovanie kontaktov a silnejší sociálny kapitál. V tejto súvislosti treba venovať pozornosť 

aktívnemu zapojeniu občanov ako spolutvorcov revitalizácie a prejsť od rozhodovania zhora nadol na 

vyváženejšie postupy, v rámci ktorých občianska obnova nahrádza obmedzenejší pohľad rekonverzie 

miest.
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Pozornosť sa zameriava na štyri postupy, pri ktorých kultúra a revitalizácia miest kráčajú ruka v ruke: 

revitalizácia usmerňovaná kultúrou, keď sa umelecké stavby a projekty využívajú na redefinovanie 

priestoru a prinášajú so sebou ďalšie činnosti; kultúrna regenerácia, ktorá využíva integráciu 

kultúrneho životného štýlu do priestorovej stratégie; kultúra a revitalizácia, keď je kultúra súčasťou 

určitej stratégie, ale nie neoddeliteľnou; revitalizácia usmerňovaná umelcami, keď sa vďaka vzniku 

umeleckých štúdií a galérií daná lokalita stáva atraktívnejšou a modernejšou pre život. Štúdia

upozorňuje, že je dôležité, aby sa pri pokusoch o revitalizáciu kládol hlavný dôraz na obyvateľov 

príslušných štvrtí. Varuje pred rizikom spoločenskej homogenizácie a džentrifikácie, ak mestá vidia 

v kultúre iba spôsob, ako premeniť upadajúce štvrte na módne a upravené. Síce sa tým vylepší vzhľad 

a štatistika danej lokality, ale problémy sa presunú niekam inam, keďže nájomníci, ktorým mala 

regenerácia pomôcť sú vzhľadom na nárast cien bytov nútení tieto štvrte opustiť. 

Na mnohých miestach sa v správe kladie otázka, či sa kultúra, teda súčasná kultúra aj kultúrne 

dedičstvo, najlepšie hodnotí z hľadiska jej vlastného významu alebo ako prispievateľka k ďalším 

sociálnym a hospodárskym benefitom. Ďalej sa v nej uvádza, že stratégie, ktoré vynechávajú kultúrny 

rozmer, môžu mať len obmedzený úspech, a že keď sa kultúra z dlhodobého hľadiska hodnotí ako 

taká, zohráva najpozitívnejšiu úlohu, keďže vdychuje život mestám a zvyšuje ich renomé. Okrem toho 

ak chceme hodnotiť kultúru ako takú, znamená to, že treba kultúrnym organizáciám zabezpečiť 

priestor, stabilné investície a zviditeľnenie, pretože ak sa podpora vníma ako jednorazová alebo 

časovo obmedzená, benefity sú stratené. 

Transformácia zanedbaných priestorov alebo opustených mestských štvrtí je omnoho ľahšia, keď 

umelci a kultúrne organizácie môžu slobodne použiť svoju predstavivosť. Pomáhajú občanom 

a podnikom znovuobjaviť tieto lokality, často vďaka novej citlivosti na prostredie a blahobyt 

komunity. Hoci infraštruktúra pre hlavné kultúrne budovy je i naďalej dôležitá, dôraz sa presúva na 

zabezpečenie základného vybavenia, aby sa mohli vytvárať a rozvíjať neformálnejšie a organickejšie 

kultúrne iniciatívy – táto cesta láka najmä mladých ľudí, ktorí dokážu najlepšie dodať mestu 

pokrokovosť, ktorú potrebuje, aby bolo konkurencieschopné. Navyše to pomáha chrániť mesto pred 

nariadenými a deštruktívnymi plánmi modernizácie, ktoré sa usilujú o nový rozvoj miest bez toho,

aby prihliadali na miestne dejiny a tradície: dobre mienený zámer, ktorý často uberie mestu kus života 

a ktorý sa po pár rokoch musí prehodnotiť. 

Pri navrhovaní nových priestorov s cieľom zlepšiť kvalitu života v meste je kultúra kľúčovým 

prvkom, vďaka ktorému je tento postup inovatívny a udržateľný. Ukázalo sa, že v mestách, ktoré 

získali titul Európske hlavné mesto kultúry a ktoré si zvolili túto cestu, pokračovala mestská obnova 

oveľa dlhšie ako pôvodný program. Toto konštatovanie potvrdzujú aj mestá uvedené medzi príkladmi 

osvedčených postupov. 

Pokiaľ ide o kultúru ako nástroj integrácie a začlenenia, v správe sa uvádza, že túto skutočnosť 

uznávajú mnohé medzivládne organizácie a aj samotná EÚ. UNESCO stavia dialóg medzi kultúrami

do centra svojej integračnej politiky. Tento dialóg sa skutočne považuje za nevyhnutný, aby mohla 

migrácia prebiehať bez vážnych sociálnych nepokojov. V návrhu EÚ na vytvorenie národných 

akčných plánov pre sociálne začlenenie sa vyzdvihuje úloha, ktorú môže zohrávať kultúra v snahe 

zmierniť riziko sociálneho vylúčenia. Spoločná iniciatíva EÚ a Rady Európy vytvoriť sieť 
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Medzikultúrnych miest je takisto prejavom dôvery v potenciál takýchto politík. Nevyhnutnosť 

posilniť medzikultúrnu integráciu neprináša len príjemné mestá a zdravú prosperitu, ale aj povinnosť 

chrániť. Len ak sa zabezpečí toto všetko, bude možné zamedziť frustrácii, ktorá vzniká zo sociálneho 

vylúčenia a vedie k nepokojom a terorizmu. 

Okrem toho, že je nevyhnutné využívať kultúru ako súčasť integračného procesu a zmierňovania 

konfliktov, čo musia uznať aj tvorcovia politici, je potrebné zintenzívniť výskum a efektívne posúdiť 

nástroje. Hoci sú k dispozícii dobré neoficiálne a ojedinelé dôkazy na základe projektov –

a je všeobecne známe, že protiklad dialógu medzi kultúrami, nepriateľská separácia, je rozhodne 

nebezpečná – bude treba zozbierať viac dôkazov, aby sa na túto prácu mohli zamerať primerané 

prostriedky a politická vôľa. Jedna časť štúdie je venovaná vyhláseniam z medzinárodných správ, 

v ktorých sa úzko spájajú pojmy ľudské práva, občianstvo a kultúrne začlenenie. 

V štúdii sa uvádza, že hoci umenie a kultúrne odvetvia sú v porovnaní s mnohými hospodárskymi

odvetviami popredu, stále treba urobiť veľa práce, kým sa politiky zamerané na rodovú rovnosť 

a osobitné potreby budú môcť považovať za úspešné. Týka sa to rovnako samotných kultúrnych 

aktivít, ako aj projektov, v rámci ktorých sa tieto aktivity využívajú na revitalizáciu alebo

vzdelávanie. Odvetvie kultúry má však veľký potenciál stať sa v tomto smere príkladom, ako o tom 

svedčia osvedčené postupy. 

Príspevok kultúry k európskej identite a jej dosah je väčší ako účinok symbolických akcií v Európe 

alebo efekt kultúrnej diplomacie na zvyšok sveta. Identita sa formuje v celosvetovom kontexte, kde sa

nevyhnutne vymyká vnútroštátnym definíciám, čo často nevyhovuje vládam. Odhliadnuc od boja 

medzi regionálnou, národnou a európskou identitou, ktorý komplikuje politickú diskusiu (a vedie

k napätiu pri výklade lokalít kultúrneho dedičstva), sú mestá domovom pre mnohých ľudí, ktorí 

považujú svoju identitu za mnohorakú a pružnú. Vedia presne, aká je ich identita, ale vyjadrujú ju

spôsobmi, ktoré sú nepredvídateľné a sú v rozpore s jednoduchou kategorizáciou, ktorú preferujú 

úrady.

Európska únia si môže pripísať k dobru skutočnosť, že vo všeobecnosti uznáva, že identita je niečo, 

čo nemožno ľuďom vnútiť. Program Európske hlavné mestá kultúry sa stal určitým spôsobom, ako 

možno pojať prirodzenú rozmanitosť a začleniť ju do zámerne vágnej definície európskej identity. 

Táto identita sa preto prezentuje ako celkový súhrn kultúrnych identít všetkých ľudí žijúcich 

v Európe, a nie oficiálnych kultúr členských štátov EÚ. Z tohto dôvodu sú v úsilí šíriť dojem, 

že Európa je inkluzívny kultúrny priestor, užitočnejšie mestá než národy, ktoré sa usilujú propagovať 

svoju vlastnú históriu. Preto sa mestá stávajú autonómnymi kultúrnymi aktérmi v globálnom príbehu

Európy a vytvárajú stratégie, ktoré vyzdvihujú ich miestny a medzinárodný význam, a nie hlavne

národný, ako to bolo ešte pred storočím. 
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Kultúrne siete dokázali, že sú účinným nástrojom na zapojenie partnerov spoza európskych hraníc 

a rozširovanie projektov za hranice členských štátov. Kultúrna mobilita sa dá často prirodzenejšie 

a ľahšie zorganizovať než pracovná a politická mobilita vďaka tomu, že profesionáli z tvorivých 

odvetví sú schopní rozvíjať svoju činnosť na medzinárodnej úrovni. Siete miest obzvlášť aktívne 

spájajú svoje sily za hranicami, pričom dialóg medzi kultúrami a spolupráca sú prioritou plánov, ktoré 

koncipujú.

Odporúčania na záver štúdie sú zoskupené do štyroch všeobecných požiadaviek, aby EÚ: uznala 

kultúrne práva za nevyhnutné pre ľudský rozvoj; potvrdila, že kultúra je potrebná pre trvalo 

udržateľný rozvoj; podporovala dialóg medzi kultúrami v záujme posilnenia sociálneho 

a hospodárskeho rozvoja; a umožnila mestám rozhodovať o kultúre, a tak formovať našu budúcnosť. 

V rámci týchto požiadaviek je aj výzva, aby bola kultúra vnímaná nie ako výstup kultúrnych

organizácií, ale ako prostriedok, ktorý dáva občanom určité možnosti a využíva pri tom spoločný 

priestor v mestách na dialóg. Správa varuje, že kultúrne práva môžu byť niekedy použité ako 

obštrukcia brániaca uplatňovaniu ľudských práv, pričom sa obhajujú praktiky, ktoré v skutočnosti 

majú viac do činenia so spoločenským obmedzovaním a kontrolou než so slobodným prejavom 

kultúry. Zdôrazňuje, že mestá musia využiť kultúrnu politiku na odstránenie takýchto obštrukcií. 

Udržateľnosť sa stáva kľúčovým prvkom hospodárskej a sociálnej politiky miest a bolo by normálne 

považovať kultúru za samostatný pilier tohto úsilia. Kultúra a všetky ostatné oblasti udržateľnosti sú 

prirodzene prepojené. Takisto silná politika v oblasti kultúry bude mať pozitívny dosah aj na iné 

verejné a súkromné iniciatívy. Malo by sa to zohľadniť v stratégiách na posilnenie súdržnosti 

a opatreniach na podporu hospodárskeho rastu.

V odporúčaniach sa všetky úrovne riadenia vyzývajú, aby pri prijímaní rozhodnutí kládli hlavný dôraz 

na dialóg s občianskou spoločnosťou. Z toho vyplynie skutočný dialóg medzi kultúrami. Iniciatívy 

jednotlivcov a komunitných skupín na miestnej úrovni sú pre tento proces nevyhnutné a musia sa

náležite podporovať. 

Podpora kultúrnych výmen v záujme zvýšenia mobility sa považuje za dôležitú pre posilnenie pocitu

európskej identity, ktorá presahuje národné hranice. Mestá, ktoré už pracujú v sieťach a hľadajú 

príležitosti na rozšírenie spolupráce, majú na to najlepšie možnosti. Takisto majú najlepšiu možnosť 

pomáhať jednotlivcom a komunitným skupinám rozvíjať cezhraničné projekty. 

Siete miest by sa mali podporovať, aby sa ich spolupráca zintenzívnila na medzinárodnej úrovni 

mimo EÚ, ako aj v rámci nej. Malo by sa to vnímať nielen ako politika na podporu trvalo 

udržateľného rozvoja, ale ako politika, ktorá vidí v migrácii a mobilite súčasť riešenia aktuálnych 

tlakov, a nie problém. Kultúrne organizácie majú dobré možnosti na to, aby túto túžbu premenili na

skutočnosť. Infraštruktúra je síce dôležitá, má však menšiu hodnotu než činnosť, ktorá v týchto 

budovách prebieha.
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Napokon by sa mali posilniť právomoci miest, aby mohli mestá prehodnotiť svoje politiky 

so zreteľom na kultúru ako východiskový bod. Cieľom revitalizačných stratégií by malo byť dostať 

okrajové spoločenstvá naspäť do centra zvrátením sociálnej geografie miest. Bezpečnosť by sa 

posilnila tvorivým využitím verejných priestorov na dialóg. Kultúrne budovy môžu v tomto smere

zohrávať dôležitú úlohu, ak sú to otvorené a pohostinné miesta, ktoré sú prirodzenými miestami 

stretávania.
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