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Какво може да направи ЕС за насърчаване на 
културата в извънградските пространства, 
предградията и градската периферия?

_____________________________

За какво става дума?

Втората тема в „Гласове на културата 2019 - 2021 г.“ ще зададе 
въпроси за ролята на културата в пространства извън градските 
центрове в Европа. 

Как новите приоритети, политики, действия и финансови механизми 
могат да подкрепят по-добре културата в извънградските райони?

Защо е важно?

Дълги години създателите на културни политики фокусират работата 
си върху големите градове и градоустройството. В действителност 
сравнително голяма част от населението на Европейския съюз не се 
намира в големите градски райони, а е родом от селските райони, по-
малките градове и предградията. По данни на EUROSTAT само 40,4% 
от населението на Европа живее в градовете. Тъй като ЕС цели да 
постигне по-балансирано териториално развитие, през следващите 
години трябва да се обърне повече внимание на неградските, 
селските и крайградските райони.
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Няколко културни проблеми са очевидни в районите извън 
градските центрове като:

• Липса на достатъчно културни институции, творци и участници в 

културния живот.

• Преобладаващ стереотипен подход от страна на създателите на 

културни политики и на населението, когато се мисли за селските 

райони и свързаните с тях културни проекти и дейности.

• Неразбиране на различните видове “неградски райони” и голямото 

разнообразие на селски пространства и модели на културно 

използване и “не-ползване”.

• Недостатъчно разгръщане на потенциала за сътрудничество между 

градските и крайградските райони в културата.

• Неразбирането на определени политици, че базовите услуги в 

извънградските райони не могат да бъдат компенсирани само с меки 

мерки, но изискват и сериозни инвестиции.
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Как ще го направим?

Успешните кандидати ще бъдат поканени да вземат участие в две 
срещи, за да споделят своето знание и практика по няколко въпроса:

• Кои ключови приоритети трябва да бъдат основополагащи при 

създаването на културни политики относно по-рядко населените 

райони ?

• Кои културни политики допринасят за преодоляване на 

стереотипите, насърчават междукултурния диалог в извънградските 

райони, допринасят за устойчив творчески туризъм и спомагат 

създаването на висококачествени художествени и културни събития 

извън големите градове?

• Какви са отговорите на културната политика за различните видове 

селски и извънградски райони?

• Как могат да се разработят нови културни политики за “не-места”, 

като например магистралите, използвани от хиляди граждани всеки 

ден?

• Какви са новите интегрирани културни политики, които могат да 

преодолеят сегашните пропуски?

• Кои са основните характеристики на политиката за извънградски 

креативни индустрии? Какво означава екологичната трансформация 

за културните политики в неградските райони?

• Какви са отговорите на културната политика за по-балансиран 

достъп до финансиране на териториите на ЕС?
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Дискусията, разбира се, не се ограничава до тези въпроси. 
Участниците се насърчават да споделят мнението си за всички други 
аспекти на темата, които считат за важни.

Кога ще се случи?

Срещите-дискусии по темата ще се проведат на 4 и 5 февруари 2020 
г. в Fagus-Werk в Алфелд, Германия.Срещата за диалог по тази тема 
ще се проведе на 22 април 2020 г. в Брюксел, Белгия. Пътуването, 
настаняването и храната по време на срещите ще бъдат осигурени от 
“Гласове на културата”.

Кой участва?

Поканата е отворена за представители на културния и творческия 
сектор (професионални организации, културни институции, 
неправителствени организации, европейски мрежи, фондации, 
частни организации, местни / регионални власти и др.) притежаващи 
съответните експертизи по темата „Ролята на културата в 
извънградски райони ”, които биха искали да участват в дискусиите с 
Европейската комисия.

Кандидатстващите организации трябва да бъдат от една от 28-те 
държави-членки на ЕС, а 35 души ще бъдат избрани за участие в 
срещите.

Как да кандидатствам?

Кандидатствайте тук.
Срок за кандидатстване: 10 ноември 2019 г.
Обявяване на резултатите: 25 ноември 2019 г.

https://asp2.inquery.net/s.app?A=JOvcluGA&fbclid=IwAR0SDEX3OJMVy6JId5lKJ9ulHf3gDxZoLwrwtDk-mzNM42QowMZQ2Ubi7fU
https://asp2.inquery.net/s.app?A=JOvcluGA&fbclid=IwAR0SDEX3OJMVy6JId5lKJ9ulHf3gDxZoLwrwtDk-mzNM42QowMZQ2Ubi7fU

