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Abstract  

 

Culture is the essence of Europe's rich heritage and history and plays an important 

role in enhancing the attractiveness of sites and highlighting the unique identity of 

the continent. Culture and creativity are important drivers of innovation, as well as 

an important source of entrepreneurship. Culture is a key factor for increasing 

tourism revenues and plays an important role in promoting social inclusion. 
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Културата не може да се наследи. Тя трябва да се спечели 

Андре Малро, френски писател и общественик 

(1901 – 1976)  

 

Европейското културно наследство е 

навсякъде около нас — в градовете, 

в селата, в живописните пейзажи, в 

археологическите ни обекти. 

Откриваме го не само в 

литературата и в изкуството, но и в 

занаятчийските умения, във 

филмите, театралното майсторство, 

музиката, приказките. Културното 

наследство ни обединява в своето многообразие. А днес то е по-достъпно от 

всякога, благодарение на развитието на новите технологиите и интернет.  

Европейският съюз помага активно на държавите членки за съхраняването на 

общото културно наследство, подкрепя изкуствата и творческите индустрии. В 

редица политики на ЕС има свързани с културата елементи, като например в 

областта на образованието, научните изследвания, социалната политика и др.  

 Дейността на Европейския съюз в областта на културата допълва инициативите 

на държавите членки в различни сектори, като например опазване на 

европейското културно наследство, сътрудничество между културните институции 

на различните държави и стимулиране на мобилността на творците. 

Член 13 от Хартата на основните права на Европейския съюз гласи, че 

„изкуствата и научните изследвания са свободни“. Член 22 от Хартата установява 

изискването Съюзът да „зачита културното, религиозното и езиковото 

многообразие“. 
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Европейска програма за култура 

 

На 22 май 2018 г. Комисията прие Нова европейска програма за култура. Тя 

предлага три стратегически цели с дългосрочни социални, икономически и 

външни измерения:  

 използване на силата на културата за социално сближаване и постигане на 

благосъстояние;     

 подкрепа на творческия потенциал на културата в образованието и 

иновациите, както и за създаване на работни места и растеж;  

 укрепване на международните културни отношения 

„Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя 

културния, творческия и аудиовизуалния сектор. От 2014 г. до 2020 г. по линия 

на програмата бяха отпуснати 1,46 милиарда евро за подкрепа на  различни 

проекти. Основната цел беше достигане до нови публики, насърчаване на обмена 

на умения и знания, развитие на културните и творческите организации. 

„Творческа Европа“ обедини подпрограма „Култура“, която осигурява 

финансиране за културните и творческите сектори, и подпрограма „MEДИА“ за 

подкрепа на киното и телевизионни филмови проекти и видео игри. Насърчава се 

разпространението на европейски филми, акцентира се върху филмовото 

образование и професионалния тренинг. 

Новият работен план на Европейската програма за култура обхваща периода 2019 

– 2022 г. и откроява четири приоритета: 

 устойчивост на културното наследство;  

 сближаване и благосъстояние;  

 среда, подкрепяща творците, специалистите в областта на културата и 

творчеството и европейското съдържание;  

 равенство между половете 

 

Европейски столици на културата 

 

Основите на инициативата са поставени през 1985 година по идея на тогавашния 

гръцки министър на културата г-жа Мелина Меркури. Атина е първият награден 
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Европейски град на културата. Мисията на Европейска столица на културата е да 

открои разнообразието на европейската култура и да насочи вниманието към 

различните общности и техните културни различия и прилики. Целта е да се 

постигне икономически, политически и социален напредък на градовете и 

страните, да поддържа обмена и взаимовръзките в Европейския съюз. 

Титлата се присъжда след съревнование между градовете със специално 

подготвени за случая програми, в които техните заслуги и потенциал са включени 

наравно с проблемите и предизвикателствата им. Градът победител се ангажира с 

осъществяването на максимално голяма част от програмата, с която е спечелил 

титлата.  

Градовете осъществяват партньорски проекти и си взаимодействат. Всеки от тях 

може да получи наградата “Мелина Меркури” и успехът им зависи от нивото на 

сътрудничество помежду им, а не толкова от конкуренцията.  

 

Голям успех за България е избирането на 

Пловдив за Европейска столица на 

културата за 2019 г., с решение на 13-

членно международно жури. Този 

прекрасен български град се гордее с 

древното си наследство и със статута си 

на един от най-старите градове в Европа. 

Срещата между култури, общности и 

групи винаги е била най-голямото предизвикателство и едновременно най-

силният двигател в развитието му.  

Един от най-важните фактори за успешното провеждане на инициативата 

Европейска столица на културата е и доброволчeската програма, която дава 

възможност за включване на гражданите, 

независимо от техния пол, възраст, опит, 

социална и етническа принадлежност. 

Европейска столица на културата за 2021 г. 

е Нови сад, Сърбия – за първи път беше 
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избран град извън пределите на ЕС. Очевидни са европейските измерения на този 

град, разположен на двата бряга на река Дунав. В него се намират римокатолическа 

катедрала на името на Дева Мария, забележителна  синагога и няколко 

християнски църкви. В града живеят хора от над 30 националности. Говорят се 

пет езика - сръбски, унгарски, немски, румънски, хърватски. 

Знак за европейско наследство 

 

Знакът за европейско наследство е въведен 

първоначално като междуправителствена 

инициатива между няколко държави членки 

през 2005 г. С него се популяризират обекти 

на европейското наследство, които са 

станали символи на европейската 

интеграция и ценности. Отличават не качествата на обекта (архитектурни, 

естетически и т.н.), а по-скоро неговата символична стойност, свързана с 

европейската история.  

Неговата основна цел е да се укрепят междукултурният диалог и чувството на 

европейските граждани за принадлежност към Съюза. Досега са определени 29 

такива обекта.  

 

 Знак за европейско наследство получи селото Шенген в Люксембург, което 

е символ на свободното придвижване в Европа, както и  град Маастрихт в 

Нидерландия, там където през 1992 г. беше подписан Договорът за ЕС. 

 

Europeana 

Europeana е уеб портал на Европейския съюз, който 

обединява дигитализирани изображения на обекти, 

отразяващи различни аспекти от културата на 

Съюза.  

Началото е поставено с писмо, изпратено от 

президента на Франция Жак Ширак, заедно с 

премиерите на Германия, Испания, Италия, Полша и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
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Унгария, през април 2005 г., до председателя на Европейската комисия Жозе 

Мануел Барозу, с което държавните ръководители предлагат създаването на 

европейска виртуална библиотека, за да направи европейското културно 

наследство достъпно за всички. 

Тази електронна библиотека осигурява достъп до над 58 милиона произведения 

на изкуството, артефакти, книги, фотографии, видео и аудио от цяла 

Европа. Началото на проекта стартира официално през ноември 2008 г. 

Информацията е достъпна на 27 езика. 

През лятото на 2020 г. Europeana пусна в действие Discovering Europe — колекция 

от произведения на изкуството и снимки на някои от най-известните 

забележителности в Европа. Специален раздел, посветен на туризма, ще бъде 

създаден и в Europeana Pro. Той ще помага на специалистите в областта на 

културното наследство да намират инициативи в подкрепа на туризма в целия ЕС. 

 

 Повече за Europeana можете да намерите тук:  https://www.europeana.eu/bg 

 

Re-open EU  

 

Това е уебплатформа, която способства за 

безопасното възобновяване на пътуването и 

туризма в цяла Европа. Тя осигурява в реално 

време информация за границите и за наличните 

транспортни средства и туристически услуги в 

държавите членки. 

По думите на Мария Габриел, комисар  по 

иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж: Богатото 

културно наследство на Европа е нашата идентичност, историческа памет, фактор 

за приобщаване и творчество. Едновременно с това културата е ресурс и 

конкурентно предимство за развитие на туризма и създаване на работни места. 

Иновативните цифрови решения могат да предоставят допълнителни възможности 

за тяхната подкрепа. С онлайн платформата Re-open EU и мобилните 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://www.europeana.eu/bg
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приложенията целим предоставяме на актуална информация, за да можем отново 

безопасно да пътуваме и преоткриваме културното ни богатство.“ 

Ние, гражданите на ЕС, не бива да забравяме, че културното наследство не е 

само свързано с миналото ни – то е ресурс за успешното ни общо бъдеще. 


