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alin-adrian nica
chairperson of the commission for 
education, youth, culture and research 
with the committee of the regions 

алин-адриан ника 
Председател на комисията  
по образование, младеж, култура  
и научни изследвания  
към комитета на регионите

 алин-адриан ника 

Позволете ми да благодаря най-напред на организаторите на тази 
конференция за възможността да бъдем заедно в София. Вярвам, че 
градът е истински културен и исторически център в тази част на 
Балканите. Както видяхме тази сутрин, София работи усилено за 
постигане на повече и по-добри резултати от направеното досега 
в областта на културата и творческите индустрии. Като една бъ-
деща столица на културата в Европа, градът ще допринесе много за 
стимулиране на развитието на културата в целия регион, а не само 
в България. 

Трябва да признаем, че културата, като основен двигател на развитието на местно и ре-
гионално ниво, трябва да бъде един от важните приоритети в програмите на всеки реги-
он и всяка община. Факт е, че културата ни прави по-цивилизовани, но също така е вярно, 
че културата е основен фактор за осъществяването на един фундаментален принцип, а 
именно популяризирането и съхраняването на онези традиции, които гарантират наша-
та уникалност в Европейския съюз. Да не забравяме също, че културата може да генерира 
икономически ръст чрез развитието на туризма и създаването на нови работни места. 
Убеден съм, че не трябва да свеждаме смисъла на културата само до този, който влагат в 
нея артистите и културните дейци. В един по-прагматичен план, културата означава пол-
зи и принос към ежедневието на гражданите, на жителите на нашите градове и региони, 
които ние представляваме в Комитета на регионите. 

В тази перспектива, всеки дебат посветен на настоящето и бъдещето на културата е 
много важен и трябва да бъде приветстван. Надявам се, че всички ние ще научим много 
нови неща от тази конференция, които можем да пренесем и към нашите общности.  
Нека още веднъж да благодаря на организаторите и да пожелая на всички успешна работа. 

 alin-adrian nica 

I would like to thank the organizers for the opportunity to be here in 
Sofia today. This city is truly a cultural and historical center in this part of the Balkans. As 
we saw this morning, the city aspires to go even beyond its current accomplishments. As a 
cultural capital of Europe, Sofia will definitely stimulate development in the entire region and 
not just in Bulgaria.  

Culture, as a driving force behind local and regional development, must be one of the priori-
ties of each region and municipality. Culture does make us more civilized, but culture also 
helps us ensure the realization of another fundamental principle, namely the promotion and 
the preservation of those traditions that make us unique in the European Union. Culture can 
also generate economic growth through the development of tourism and by creating new 
jobs. I strongly believe that culture is not confined to the meaning bestowed upon it by art-
ists and the people of culture, but in pragmatic terms, it means actual benefits for the citi-
zens, for the inhabitants of the localities that we represent. 

Therefore, a debate on culture is always most welcome. And I hope that after this conference 
we will go home with useful lessons learned and applied there. I would like to thank the or-
ganizers once again, and wish you a most fruitful conference. 

 Малина едрева 

Изключително много се радвам, че София беше избрана за домакин 
на Десетата среща на Комисията по образование, младеж, култура и 
научни изследванията към Комитета на регионите. По време на сре-
щата, Столична община организира и конференцията "Приносът на 
културата за развитието на европейските градове и региони." Няма 
съмнение, че първото изнесено заседание на Комитета на регионите 
в България е събитие, което ще има важно значение за териториал-
ната кохезия в целия Европейски съюз. Това е ключова стъпка към по-
доброто сътрудничество на европейските институции с граждани-
те на страните-членки, както и към подобряване на комуникацията 
между местните власти на национално ниво.

Фокусът върху културата, залегнал както в дневния ред на заседанието на Комисията по обра-
зование, Комитета на регионите, така и на международната конференция, е много важен знак. 
Културата има голямо значение за местното и регионално развитие. Град, в който културата 
не се развива, е град без бъдеще. Вярвам, че тя е международен език, разбираем от всички нас; 
чрез нея можем успешно да преодолеем всички граници, които ни делят.

София се гордее със своето културно и историческо наследство, със своето население, богато 
на традиции и творческа енергия, и с огромен потенциал за културна дипломация. Нашият 
град, представляван от общинските власти и неправителствените организации, работещи в 
областта на културата, полага всички усилия за включване на гражданите в процеса на създа-
ване на нови културни продукти и изграждането на общност, в която културата е центърът 
на политическия, икономическия и социалния живот.

Позволете ми да изразя своята благодарност към Секретариата на Комитета по образова-
ние, младеж, култура и изследвания към Комитета на регионите, както и към Асоциацията за 
развитие на София, която е съ-организатор на днешното важно събитие. Пожелавам успешна 
работа на всички участници във форума. 

 malina edreva 

I am delighted that the city of Sofia was elected and is hosting the 10th 
meeting of the Commission for Education, Youth, Culture and Research 

(EDUC) of the Committee of the Regions and the conference "The Importance of Culture for the Devel-
opment of Europe’s Regions and Cities." There is no doubt that the first external meeting of the Commit-
tee of the Regions in Bulgaria is an event that will have an important impact on the territorial cohesion 
of the European cities and regions. It is a key step in bringing the European institutions closer to the 
citizens and channeling the direct communication between local governments. 

I believe it is a good sign that both the agenda of the EDUC Commission and the international confer-
ence will focus on the role of culture for local and regional development. A city without culture is a city 
with no future. Culture is an international language that speaks to people across borders, bringing peo-
ple together for a greater good. Sofia prides itself on its cultural and archaeological heritage, its highly 
diverse and creative population, and enormous potential for cultural diplomacy. Sofia is committed to 
working together with its citizens and all stakeholders to build a city in which culture takes a central 
place in the political, economic, and social life.  

I would like to express my gratitude to the EDUC Secretariat and to the team of Sofia Development  
Association for their efforts for implementing successfully both events!

malina edreva
chairperson of the standing committee 
for  education, science, culture and 
religious creeds, sofia municipal council, 
member of the committee of the regions

Малина едрева
Председател на комисията по образо-
вание, наука, култура и вероизповеда-
ния на столичен общински съвет, член 
на комитета на регионите, брюксел
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svetlana lomeva
director of sofia development association

 svetlana lomeva 

The 10th meeting of the EDUC Commission and the conference "The Importance of Cul-
ture for the Development of Europe’s Regions and Cities" took place in Sofia in Septem-
ber, 2011. This is the first external meeting of the EDUC in a new EU member-state. It is 
a recognition of the great importance of Sofia as a city that puts innovation and culture at 
the heart of its work as a candidate for the title European Capital of Culture in 2019.

Local authorities from all over Europe gathered in Sofia to discuss the future of the initia-
tive European Capital of Culture and the importance of culture for the economic develop-
ment of the European cities and regions. The conference aimed at contributing new ideas 
and expert input to the European debate on the future of culture, in particular, on 

1) the role of cultural and creative industries for improving the welfare of our cities and 
regions, and securing a better quality of life and wellbeing for the citizens; 

2) preserving local cultural heritage and transforming it into an instrument for social and 
economic prosperity; 

3) developing international partnerships and networking between regional and local au-
thorities, European institutions and civic organizations; 

4) promoting the role of Bulgaria, as well as the role of Sofia in the process of European 
cooperation for the development of new cultural initiatives and events.

All presenters emphasized the idea that culture plays an important role in this process, 
since the creative industries, the arts, and cultural offerings, with their economic potential 
and social dimensions, bring value to all stakeholders. The results of a survey, commis-
sioned by Sofia Municipality and conducted by the Observatory of Cultural Economies on 
the contribution of the cultural and creative industries to the economic development of 
Sofia showed that even in the situation of economic crisis this sector is developing, creat-
ing new jobs and contributing to the GDP. This new perspective for the role of culture for 
the economic development of our cities and regions, and the chance to exchange experi-
ence and fresh ideas will make our cities and regions more competitive and will support 
the implementation of the Europe 2020 Strategy.

The current volume is part of a series of publications, planned by Sofia Development As-
sociation, which will present both state-of-the-art theoretical studies in the field of culture 
and the cultural and creative industries, as well as innovative artistic projects from Bulgaria 
and Europe. Our goal is to establish lasting traditions in support of the cultural activities in 
Sofia and to attract wider audiences in the process of their planning and implementation.

 светлана лоМева 

Десетата среща на Комисията по образование, младеж, култура и 
научни изследвания към Комитета на регионите, както и съпът-
стващата международна конференция "Приносът на културата 
за развитието на европейските градове и региони" се състоя в 
София на 28 септември 2011г. Това беше първото изнесено засе-
дание на Комитета на регионите в една от новите страни-членки 
на Европейския съюз (ЕС) и голямо признание за усилията и дей-
ността на общината в подкрепа на развитието на културата и 
подготовката на кандидатурата на града за титлата Европейска 
столица на културата 2019.
Представители на местните власти от цяла Европа се събраха в 
София, за да дискутират бъдещето на тази инициатива и при-

носа на културата към икономическото развитие на европейските региони и градове. 
Целите на конференцията бяха да даде форум за дискусия по тази тема и по-специално 
по следните проблеми, 

1) въздействието и приноса на културните и творчески индустрии към подобряване 
на качеството на живота в европейските градове и региони, както и на цялостното 
благосъстояние във всяка една общност; 

2) как да съхраним културното наследство на местно равнище и да осигурим популяри-
зирането му на европейско ниво; 

3) развитие на международни партньорства и работни мрежи от местни и регионални 
власти, европейски институции и граждански организации;

4) промотиране на ролята на България и на София в процеса на европейското сътрудни-
чество за развитието на нови културни инициативи и програми.

Водеща тема на конференцията беше убеждението, че културата играе основна роля 
в процеса на сближаване и сътрудничество на различни нива, тъй като творчески-
те индустрии, изкуствата, културните инициативи, с оглед на техния икономически 
потенциал и социално измерение, могат да генерират ползи за всички заинтересовани 
страни. Резултатите от изследване на Обсерваторията за икономика на културата, 
поръчано от Столична община и посветено на приноса на културните и творчески 
индустрии към икономическото развитие на София показаха, че дори в състояние на 
икономическа криза този сектор продължава да се развива, да създава нови работни 
места и да допринася към общия ръст на брутния вътрешен продукт (БВП). Тази нова 
перспектива за ролята на културата за икономическото развитие на нашите градове 
и региони, както и възможността да обменим опит по решаването на подобни въпро-
си, ще направи градовете и регионите много по-конкурентноспособни и ще подпомогне 
осъществяването на стратегията "Европа 2020".

Настоящото издание е част от серията публикации, планирани от Асоциацията за 
развитие на София, които ще представят както съвременни теоретични изследвания 
в областта на културата и културните и творчески индустрии, така и новаторски 
артистични проекти от Европа и България. Надяваме се по този начин да създадем ус-
тойчиви традиции за подкрепа на културните инициативи в града и привличането на 
по-широка аудитория в планирането и осъществяването им.

светлана лоМева
директор, асоциация за развитие 
на софия
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 андрула василиу 

Дами и господа,
За мен е удоволствие да приветствам тази конференция, посве-
тена на такава важна тема – ролята на културата в развитието 
на нашите градове и региони. Тази тема ми е много близка. Факт 
е, че културните и творчески индустрии са едни от най-бързо и 
динамично развиващите се области днес. Те не само създават 
нови работни места и приходи, но показват и нови начини за 
правене на бизнес. В настоящия момент, когато Европейската 
комисия подготвя бъдещата си програма за култура – Сreative 

Europe – е много важно да решим как Европейският съюз може най-добре да подкрепи 
творческите индустрии. Мога да ви уверя, че сътрудничеството между местните и 
регионалните власти е в центъра на всички наши дебати и нови предложения. В много 
области на икономическия и социалния живот ние виждаме как иновациите могат да се 
развиват успешно на местно и регионално ниво, и трябва на намерим начин да насърча-
ваме всички участници в процеса да работят заедно в своите общности. Вече имаме 
опита от положителния ефект на европейските политики на регионално ниво и съот-
ветните финансови инструменти в подкрепа на културата, и затова е изключително 
важно да осигурим устойчивост на вече съществуващите инициативи и да продължим 
тяхното действие. 

Една от най-успешните инициативи в Европа е програмата Европейска столица на 
културата. По своите мащаби и обхват, това е едно от най-успешните и амбициозни 
начинания в областта на културата в Европа. Успехът на тази програма може да се 
види и в силната конкуренция между градовете, които участват в състезанието за 
титлата. Но преди всичко, значимостта на тази инициатива е в дългосрочния ефект 
и въздействие за всеки град, който е бил избран за столица на културата. Ако погле-
днем картата на Европа, ще видим един дълъг списък с имената на градовете, които 
много успешно са се възползвали от всички ресурси и възможности, които инициати-
вата предлага, дълго време след получаване на титлата. Успехът се дължи на способ-
ността им да привлекат всички заинтересовани страни и участници от обществения 
и частния сектор, за да инвестират в култура и в инфраструктурата, необходима за 
развитието на културните и творчески индустрии. Всеки от тези градове ще продъл-
жи да бере плодовете на своя труд и през идните години. 

С оглед на това днешната конференция не би могла да се случи в по-подходящо време. 
Аз съм също окуражена и от факта, че това събитие се случва в столицата на нова 
държава-членка на Европейския съюз. Това е пример за успешното сътрудничество меж-
ду държавите в Европа, за един истински мултикултурен и мулти-институционален 
диалог. Нещо повече, това е и знак, че културното разнообразие в Европа се разбира, 
уважава и насърчава. Затова искам да ви пожелая, когато започнете своята работа по 
темата, мислете за нови идеи и начини, по които културата може да допринесе още 
повече към развитието на местните общности и на регионите. Пожелавам ви успеш-
на работа по време на конференцията. 

 androulla vassiliou 
 

Ladies and gentlemen,
I am delighted that you have decided to address such an important topic – the role of 
culture for the development of our regions and cities. This is a subject that is close to my 
heart. Our cultural and creative industries are among the most dynamic and fastest grow-
ing. They produce not only jobs and income, but also new and innovative ways of doing 

андрула василиу
Член на европейската комисия

androulla vassiliou
member of the european commission
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тоМислав донЧев
Министър по управление на средства-
та от европейския съюз

tomislav donchev
minister in charge of eu funds 
management

 тоМислав донЧев 

Позволете ми да поздравя Столична община и Комитета на реги-
оните за организирането на това събитие. Аз напълно подкрепям 
вашите усилия за популяризиране на диалога за въздействието  
и приноса на културата и на творческите индустрии към разви-
тието на европейските градове и региони, и преди всичко, за по-
добряване на качеството на икономическия и социалния живот  
в отделните европейски общности. 

Приоритетите за следващия програмен период ще включват 
опазване на културното наследство и разширяване на културните 
услуги и инициативи. Опитът, натрупан досега, ще ни позволи да 

използваме още по-успешно средствата предвидени за този период, надграждайки вър-
ху вече постигнатото. Надявам се сътрудничеството между публичната власт, НПО, 
бизнеса и гражданското общество да даде нови идеи към местните власти за по-добро 
инвестиране в културата, като по този начин се гарантира и по-значим принос към 
икономическия ръст в различните региони в страната. 
Вярвам, че мобилизирането на творческия потенциал за развитието на регионално и 
местно ниво ще донесе конкретни икономически, социални и политически резултати, 
като по този начин ще подпомогне и успешното реализиране на цялостната кохезион-
на политика на европейско ниво. Пожелавам на всички вас успешна работа. 

 TOMISLAV DONCHEV 

I would like to congratulate Sofia Municipality and the Committee of 
Regions for organizing this event. I fully support your efforts for popularizing the dialogue on the 
effects of the cultural and creative industries for the development of Europe's regions and cities, 
in particular, for the improvement of the economic and social life of the various regions. 

The priorities in the next programming period will include preservation of the cultural heritage 
and expanding cultural services. The experience we have will allow us to make full use of the 
funds for the next programming period and building upon the results already achieved. I hope 
that the cooperation between the public authorities, the NGOs, the business associations, and 
the civil society representatives will give new ideas to the local authorities for further investment 
in culture, securing thus a more significant contribution to the growth of the regions. 
Ultimately, mobilizing the creative potential for regional and local development has impact 
not only on culture, but also leads to very important economic, social, and political outcomes, 
affecting positively a cohesive and consistent development on the EU level as a whole. 
I would like to wish you fruitful work at the event. 

business. As the European Commission prepares its future program for culture – Creative 
Europe – I am reflecting on how the EU can best support our creative industries. I can as-
sure you that local and regional cooperation is at the heart of our thinking. In many parts 
of economic and social life we see how innovation can thrive at the local and regional 
level, and we need to find ways of encouraging all the relevant actors to come together at 
the local level. We know that the European Union's regional policy and funding programs 
have always supported culture and we have to make sure that our efforts have a sustained 
impact and are truly vital. 

One of Europe's great success stories is the program European Capital of Culture. In both 
scope and scale, this has become one of Europe's most ambitious cultural undertakings. 
We might measure its success by the fierce rivalry between the cities that compete for 
the title. But I think we find a true measure of this program in the lasting benefits for each 
city that has been chosen a capital of culture. If we look across the map of Europe, we 
will find a long list of cities that have made full use of their moment in the spotlight. They 
have brought together all the actors from public and private life to invest in cultural infra-
structure; they have all reaped a return that will last for years to come. 

For this reason, your conference could not have come at a better time. I am very happy 
that your event is taking place in the capital city of a new member-state. This demon-
strates that we are working together to foster intercultural dialogue and to assure that 
diversity is understood, respected and promoted across Europe. As you get down to busi-
ness, I encourage you to come forward with new ideas on how culture can contribute to 
local and regional development. And I wish you every success with your conference.
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liliyana pavlova
minister of regional development 
and public Works

не на културното наследство, с което да успеем да превърнем нашите градове в по-добро 
място за живот, в истински центрове на културна и икономическа активност, в двига-
тели за развитие на българските региони. Пожелавам успешна работа на участниците в 
конференцията!

 liliyana pavlova 

Esteemed guests,  
Allow me to extend my warm welcome to you and gratitude to the hosts and organizers of this 
event, Sofia Municipality and the Commission for Education, Youth, Culture and Research of the 
Committee of the Regions.
This is the first external session of the Committee of the Regions in a new member-state, and I am 
very proud that Sofia was chosen as the host, winning over strong competitors. The success of 
today’s event will significantly promote the role of Bulgaria in the context of cultural cooperation in 
Europe, as well as the place of Sofia in this process and the initiative European Capital of Culture. 
In the last two years, the government of the Republic of Bulgaria has been working very hard to en-
courage an active formal and informal dialogue between the European cities and regions, in order to 
strengthen the role of local and regional authorities in the process of decision-making in the EU. 
We know from history that cities have always been the drivers of cultural and social advancement. 
The contribution of culture to the development of the cities and the overall progress of regional 
policy initiatives has been a key element in the improvement of the quality of life and shaping the 
identity of our cities, increasing their attractiveness and boosting their image. 
Culture is equally important as an instrument for the social and economic development of the cities, 
especially in view of achieving the goals from Lisbon. According to data from the European Commis-
sion for the program period for 2007-2013, the resources allocated for cultural activities amount to 
6 billion Euro, which is 1,7% of the overall EU budget, with 3 billion euro dedicated to the preserva-
tion of cultural heritage, 2.2 billion for the development of cultural infrastructure, and 775 million 
allotted for the improvement of cultural services.

In today’s global world and global economy, in the reign of information society, countries cannot 
plan for integrated development without preserving and developing their own identities and unique 
culture. The cultural and tourist products can be utilized in many different ways: they can be an in-
strument for economic cohesion as well as motors for generating added value and new employment 
opportunities. This is why one of the key elements of the Operative Program Regional Development, 
managed by the Ministry of Regional Development and Public Works focuses on more effective 
utilization of cultural events which celebrate national and regional cultural tangible and intangible 
heritage. The goal is to develop long-term cultural and tourist destinations and to incorporate the 
Bulgarian cultural events in the European cultural calendar.
We have been working hard, in cooperation with the Ministry of Culture and Sofia Municipality, to 
build Sofia as a European center of culture. Seven projects, funded by Operative Program Regional 
Development, aim at renovating the infrastructure and the cultural-historical monuments in the capi-
tal city. The realization of these projects will strengthen the tourism and the cultural industry in Sofia. 
The successful implementation of these projects will also improve the international image and 
recognition of the country as a tourist destination. We believe that this will increase the number of 
tourists visiting the museums, cultural monuments, and architectural sites in Bulgaria, boosting the 
overall economic development in the regions.
Let me assure you that the Ministry of Regional Development will continue its cooperation with the 
Ministry of Culture and the Bulgarian municipalities, in the implementation of these and future proj-
ects dedicated to the preservation and promotion of the national cultural heritage. It is our firm belief 
and conviction that only through such cooperation we can succeed in making the Bulgarian cities 
more attractive, transforming them into vibrant hubs of cultural and economic activity and real driv-
ers for the development of the Bulgarian regions. I wish all conference participants successful work!

лилЯна Павлова  

Уважаеми дами и господа, 
На първо място, бих желала да изкажа най-сърдечни благодарности за 
любезната покана към домакините и организаторите на събитието 
– Столична община и Комисията по образование, младеж, култура и 
научни изследвания към Комитета на регионите.
Това е първото изнесено заседание на Комитета на регионите в 
нова държава-членка на Европейския съюз и съм изключително горда и 
щастлива, че София успя да спечели домакинството след оспорвано 
състезание. Успехът на днешното събитие има важно значение за 
промотиране ролята на България в контекста на европейското кул-
турно сътрудничество, както и за мястото на София в този процес 
с оглед на инициативата Европейска столица на културата. 

От две години насам правителството на Република България работи усилено за насърча-
ване на активен формален и неформален диалог между европейските градове и региони и 
засилване на ролята на местните и регионални власти в процеса на взимане на решения на 
европейско ниво. Исторически погледнато, градовете винаги са били двигатели на култу-
рата и обществения прогрес. Приносът на културата към развитието на градовете и 
на  регионалната политика е съществен фактор за подобряване качеството на живота и 
оформяне идентичността на градовете, както и за повишаване на техния имидж и привле-
кателност. 
Не по-малко важно е използването на културата като инструмент за социалното и иконо-
мическо развитие на градовете, особено в контекста за постигане на целите от Лисабон. 
По данни на Европейската комисия за програмния период 2007-2013, планираните разходи 
за културни дейности възлизат на 6 милиарда евро или 1,7% от общия европейски бюджет, 
като 3 милиарда евро са разпределени за опазване на културното наследство, 2.2 милиарда 
за развитие на културната инфраструктура, а 775 млн. евро ще бъдат насочени към под-
крепа за подобряване на културните услуги.

В съвременния свят на глобализирани пазари и икономики, свят на информационно обще-
ство, страните не могат да се надяват да постигнат интегрирано развитие без да запа-
зят и развиват своята специфична културна идентичност. Създаденият културен и турис-
тически продукт може да бъде използван по множество начини: като инструмент за ико-
номическо сближаване и за намаляване на социалното изключване, а също и като двигател 
за генериране на добавена стойност и социална заетост. Ето защо един от основните 
фокуси на Оперативна програма "Регионално развитие", управлявана от Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, е съсредоточен върху ефективното използ-
ване на културни събития на основа на националното и регионално културно материално и 
нематериално наследство с оглед развитието на устойчиви "културни" туристически дес-
тинации и интегриране на българските културни събития в европейския културен календар.
С комплекс от мерки на национално и местно равнище (в сътрудничество с Министер-
ство на културата и Столична община), София ще се превърне в европейски културен цен-
тър. Седем проекта, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие", са насо-
чени към физическото обновление на културно-историческия фонд в центъра на столицата. 
Реализирането на тези проекти ще засили туристическия и културен интерес към София. 
Успешната реализация на проектите ще подобри международния престиж и признание на 
страната, ще привлече голям брой чужди посетители, както и ще спомогне за увеличаване 
броя на посетителите на музеи, паметници и архитектурни обекти и по-общо за подобря-
ване развитието и разпространението на културния продукт.
Ето защо аз искам да ви уверя, че чрез изпълнението на тези проекти Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството в партньорство с Министерство на култу-
рата и българските общини ще продължи да работи в подкрепа на опазване и популяризира-

лилЯна Павлова
Министър на регионалното развитие 
и благоустройството
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"НяМА ПО-ГОЛяМА  
РЕКЛАМА ЗА ЕВРОПЕйС-
КИя СъюЗ ОТ БОГАТАТА  
И МНОГООБРАЗНА КУЛТУРА 
НА КОНТИНЕНТА."

намират в тези региони. EВРОСТАТ наскоро публикува нови статистически данни, 
които показват покачване на нивата на вътрешния туризъм. Например, 75% от всички 
туристически пътувания през уикенда в страните от ЕС са част от вътрешния 
туризъм. Приблизително 25% от всички европейски пътувания са директно или 
индиректно свързани с посещения на културно-исторически места, което показва че 
европейските граждани искат да научат повече не само за своите съседи, но искат да 
знаят повече и за собствените си традиции и историческо наследство. 

Трябва обаче да признаем, че европейските страни са поставени 
пред все по-голямата конкуренция на туристически дестинации 
от целия свят. Тенденцията на намаляване на общия дял на Европа 
в международния туризъм датира от 1990, когато този дял е 
около 60%. Прогнозите са, че към 2020, този процент ще намалее 
до 45%. Причината за това е развитието на алтернативни 

туристически маршрути в други части на света. Поради това основната цел на 
Европа днес трябва да бъде да задържи този процес на спад и да вземе мерки за 
обръщане на тази тенденция. Вярвам, че Европа трябва да се фокусира върху своето 
културно и историческо наследство, защото то няма конкуренция в нито една друга 
част на света. Културният туризъм трябва да се опре на културното наследство, 
за да се види още по-ясно уникалността на всяка от европейските страни и да се 
поощри бъдещото развитие на творческите и културни индустрии в този сектор. 
Няма по-голяма реклама за Европейския съюз от богатата и многообразна култура на 
континента.

Позволете ми също да кажа няколко думи за развитието на туризма в България. Tова 
е един от най-важните сектори за българската икономика. Изчисленията показват, 
че туризмът допринася 12% oт БВП на страната, което е почти два пъти повече от 
средния принос на туризма в Европа. Независимо от кризата, туризмът продължава да 
се развива в България; например, за 2009 ръстът в сектора е 5%, а за 2010 се покачва 
на 6%. Повече от 4 милиона чужди туристи са посетили България в този период. 

Къде се намира България по отношения на културния туризъм? Различни проучвания 
показват, че делът на културния туризъм е около 15% от целия сектор, като почти 
12% oт всички туристически услуги са пряко свързани с културния туризъм. Този 
процент нараства през последните няколко години и се очаква да достигне около 
25% от обема на туризма в страната. Местата с културно-историческо значение и 
музеите играят огромна роля в този процес, защото привличат и туристи, които 
посещават България само за своята ваканция. Голяма част от вътрешния туризъм 
също се дължи на посещения на културно-исторически места. В тази връзка, позволете 
ми да обърна внимание на два инструмента, които на национално ниво подкрепят 
развитието на туризма в страната. 

Първият е Стратегическият план за развитие на културния туризъм. Той беше 
подготвен в периода 2006-2009 от екип с български и италиански експерти, и беше 
приет от правителството през октомври 2009. Планът се основава на регионален 
подход към развитието на туризма, със специфични мерки насърчаващи активното 
участие на местните власти в този процес. За целта беше развита национална 
система, обхващаща всички културни ресурси, наречена LOCUS (Local Cultural Sys-
tems); тя се превърна в основа за планирането и развитието на проекти в областта 
на културния туризъм. Идеята на LOCUS е да позволи диференцирането на културния 
продукт. До този момент, LOCUS обхваща около 400 културно-исторически обекта 
в 13 тематични области; около 95% от всички регистрирани обекти са част от 
културното наследство в съответните региони или музеи. Останалата част са 

тодор Чобанов
заместник-министър на културата

"ПРЕЗ 2000 Г. ИЗБРАХМЕ 
МОТОТО НА ЕВРОПЕй-
СКИя СъюЗ IN variEtatE 
сonCordia. РАЗЛИчИяТА 
МЕжДУ НАС ОТРАЗяВАТ 
БОГАТСТВОТО НА ЕВРОПЕй-
СКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕД-
СТВО. ДНЕС ГОЛяМОТО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
ПРЕД ЕВРОПЕйСКИя СъюЗ 
Е НЕ САМО ДА ОПАЗИ 
ТОВА НАСЛЕДСТВО, НО И 
ДА ГО ПРЕВъРНЕ В МОщЕН 
ИНСТРУМЕНТ И ДъЛГО-
СРОчНО ПРЕДИМСТВО ЗА 
РЕАЛНАТА ИКОНОМИКА НА 
СъюЗА."

 културното наследство –  
 Местен Продукт, глобален обхват 

Дами и господа, уважаеми членове на Комитета на регионите, 
за мен е чест да бъда тук днес на това събитие. Радвам се на 
възможността да говоря за културното наследство и се надявам, 
че моята презентация ще даде начало на по-обхватна дискусия по 
темата и ще стане основа за бъдещи инициативи в София и други 
градове в Европа в тази област. Нарекъл съм моята презентация 
"Културното наследство: местен продукт, глобален обхват."

Нека да започна с признанието, че Европа извървя дълъг път в 
своето мислене за културното наследство. Съвсем отговорно 
можем да заявим, че точно това културно наследство е 
необходимо условие за съществуването на Европейския съюз 
какъвто го познаваме. През 2000 г. избрахме мотото на 

Европейския съюз in varietate сoncordia ("Единство в многообразието"). Различията 
между нас отразяват богатството на европейското културно наследство.  
Днес голямото предизвикателство пред ЕС е не само да се опази това наследство,  
но и да го превърне в мощен инструмент и дългосрочно предимство за реалната 
икономика на Съюза. 

Разбира се, в този контекст идва и създаването на Зелената 
книга "Отключване на потенциала на културните и творчески 
индустрии". Водещата идея на този документ е, че тези 
индустрии са основани на богатството и разнообразието 
на културното наследство, съществуващо на европейския 
континент. Зелената Книга също така поставя и въпроса за 
стратегиите за развитие на местно и регионално ниво, които 
трябва да включват и работа за насърчаване на културните и 
творчески индустрии като начин да се промотират иновативни 
бизнес стратегии. Тези индустрии имат голям икономически 
потенциал, и аз мога да заявя, че те са един от най-динамичните 
сектори в европейската икономика днес (приносът им към общия 
вътрешен продукт на Европейския съюз е близо 2.6%.)

Както говорителите преди мен вече споменаха, съществува и 
друг сектор от европейската икономика, който не се числи към 
културните и творчески индустрии, но е много тясно свързан с 

тях, и това е туризмът. Може би е известно на всички, но днес делът на туризма към 
общия вътрешен продукт на ЕС е повече от 5%; в цифри, това означава, че 1.8 милиона 
от компаниите развиващи бизнес в културата създават работни места за 5.2% от 
всички заети в европейските страни, като работещите в този сектор са почти 10 
милиона. Туризмът генерира повече от 10% от БВП на ЕС и създава работни места за 
12% от общия брой на всички заети. 

От много десетилетия насам, Eвропа заема първото място като най-търсена 
туристическа дестинация. Днес, 50% от всички приходи от туризма са генерирани 
само от туристи, посещаващи Европа; 7 от 10 от най-желаните дестинации за 
международен туризъм са също така в Европа. Разбира се, не може да се твърди, че 
има равномерно развитие на туризма във всички европейски страни. южна и Западна 
Европа държат най-големия дял от туристическия поток, идващ към континента, 
и това е пряко свързано с културно-историческите забележителности, които се 
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"THERE IS NO BETTER 
ADVERTISEMENT FOR THE 
EUROPEAN UNION THAN 
ITS VARIED AND RICH 
CULTURE."

tion about the regional and local development strategies that have to include the promo-
tion of cultural and creative industries as a way to advance new business strategies. The 
cultural and creative industries have a great economic potential, and I can say that this is 
one of Europe's most dynamic sectors (as of today, it is contributing close to 2.6% to the 
EU GDP.)

As the speakers before me have already mentioned, there is another sector of the Euro-
pean economy which is not considered part of the Cultural and Creative Industries (CCIs), 
but it is intrinsically related to them, and that is tourism. As you probably know very well, 
tourism contributes more than 5% to the EU GDP; that is 1.8 million enterprises that em-
ploy 5.2% of the total labor force, with approximately 10 million jobs created by this sec-
tor. Other sectors, such as tourism, generate more than 10% of the EU’s GDP and employ 
12% of the entire labor force. 
For decades, Europe has been ranked first as a tourist destination. Even today, 50% of 
all income generated by tourism comes from inbound visits to Europe; 7 out of 10 of the 
top destinations for international tourism are in Europe. Of course, we do not see uniform 
development of tourism all around Europe. Southern and Western Europe have the greater 
share of incoming tourists and this is directly related to the location of various cultural 
heritage sites in these regions.
Eurostat has recently published new statistics showing an upward trend in domestic tour-
ism levels. For instance, 75% of all weekend holiday trips in the countries of the EU are 
related to domestic tourism. Approximately 25% of the European internal trips are directly 
or indirectly related to cultural heritage visits, which shows that Europeans want to learn 
and know more about their neighbors, but they also want to know their own heritage and 
traditions. 

However, the European countries are facing significant challenges 
ahead. Overall, Europe's share in international tourism has been de-
creasing since 1990, when it was about 60%. Estimates are that in 
2020 it will be a mere 45%. This decrease is mostly the result of the 
development of competing destinations. The primary goal for Europe 
now should be to slow down this process and take action to remedy 

it. I believe that Europe must focus on its heritage and cultural sites that cannot be rivaled 
by any other region. Cultural tourism must be based on cultural heritage, revealing the 
uniqueness of our countries, and making use of the growth of potential in the CCI sector. 
There is no better advertisement for the European Union than its varied and rich culture.

Allow me to say a few words about tourism in Bulgaria. This is one of the most important 
sectors in Bulgarian economy. It is estimated that it contributes 12% of the GDP in Bul-
garia, which is twice the overall rate of Europe. Despite the crisis, tourism has continued 
to develop in Bulgaria; for example, in 2009 it had 5% growth and for 2010, that number 
went up to 6%. More than 4 million international holiday tourists have visited Bulgaria. 

Where does Bulgaria stand concerning cultural tourism? Various surveys have shown that 
the share of cultural tourism is about 15% of the overall tourism, with almost 12% of all 
tourist services directly related to cultural tourism. This share has been quickly increasing 
over the past few years, and it is expected to reach 25% of the overall tourism sector. Cul-
tural heritage sites and museums play a significant role in this process, even for tourists 
arriving only for their holidays. A significant part of all domestic tourism involves also cul-
tural sites visits. In this regard, let me draw your attention to just two of the many national 
instruments that we have for tourism development. 

"IN 2000, WE PICKED 
UP THE MOTTO OF THE 
EUROPEAN UNION: in 
variEtatE ConCordia. 
THIS DIVERSITY REFLECTS 
THE WEALTH OF THE 
EUROPEAN CULTURAL 
HERITAGE. TODAY, THE BIG 
CHALLENGE FOR THE UNION 
IS NOT jUST TO PRESERVE 
ITS HERITAGE, BUT ALSO TO 
TURN IT INTO A POWERFUL 
INSTRUMENT, AN ASSET 
FOR THE REAL ECONOMY 
OF THE EUROPEAN UNION."

WWW.BULGARIATRAVEL.ORG

todor choBanov
deputy minister of culture 

природни паркове и резервати.  
Една от тематичните области, включени в LOCUS, е посветена на столицата София; 
нарекохме я Magna Sofia или Велика софия. В системата се показва културната 
инфраструктура на града и културно-историческите места в региона на столицата; 
анализират се в детайли нуждите и възможностите за развитие на обществен 
транспорт и други услуги, необходими за осъществяването на проекти в областта на 
културния туризъм.

Вторият инструмент, на който искам да обърна внимание, е 
Националният туристически портал, който беше създаден с финансовата подкрепа 
на европейските фондове. В момента информацията на сайта се предлага на 9 езика, 
включително руски, арабски, японски и китайски. Порталът включва 370 обекта, 340 
от които са с културно-историческо значение, полезна информация за страната, 
снимки и видео клипове за всеки обект.

Накрая, бих искал да споделя два факта за успешната ни работа в областта на 
културния туризъм в България. Направихме изложба на 30 тракийски археологически 
предмета в град Бургас, която привлече 36,000 посетители за три месеца, при това 
без съдействието на туроператори. През 2010г. в град Созопол, друг морски град, бяха 
открити реликви, които според археолозите са свързани със Св. йоан Кръстител. До 
този момент църквата, в която се съхраняват тези реликви, е привлякла над 500 000 
поклонници и посетители.

В заключение, искам да повторя, че културното и историческо наследство е най-
важният приоритет при развитието на туризма в България. Този сектор има най-голям 
потенциал за развитие както на вътрешния пазар, така и в рамките на общия пазар 
на Европейския съюз и може да направи Европа по-конкурентноспособна и атрактивна. 
Затова нашите бъдещи усилия трябва да са насочени към опазването и развитието  
на културното наследство. Благодаря за вниманието.

 cultural heritage: local product – gloBal reach 

Ladies and gentlemen, esteemed members of the Committee of the Regions, it is an hon-
or for me to be here today. I appreciate the opportunity to speak about cultural heritage 
and hope that my presentation will generate further discussions and become the basis for 
further initiatives in Sofia and other cities in Europe. The title of my presentation is  
"Cultural Heritage: Local Product – Global Reach." 

Let me begin by saying that Europe has gone a long way in its think-
ing about cultural heritage. We can actually say very responsibly 
that this same cultural heritage is a necessary precondition for the 
existence of the European Union itself. In 2000, we picked up the 
motto of the European Union: in varietate concordia (United in diver-
sity.) This diversity reflects the wealth of the European cultural heri-
tage. Today, the big challenge for the Union is not just to preserve its 
heritage, but also to turn it into a powerful instrument, an asset for 
the real economy of the EU. 

It is no accident that we see the existence of this unique document, 
Green Paper on Unlocking the Potential of Cultural and Creative 
industries. The main statement in this Paper is that these industries 
are based upon a rich and diverse core of cultural heritage existing 
on the European continent. The Green Paper also poses the ques-
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 културната и творЧеска иконоМика: ПерсПективи за  
 развитието на Политиките в Периода 2014 – 2020 

Уважаеми гости, радвам се, че имам възможността да съм тук 
днес на тази конференция, организирана от Столична община. 
Както ще стане ясно от моята презентация, културата наистина 
се превръща в основен стимул за развитие, особено в рамките на 
следващия програмен период в ЕС. Бих искал да подчертая, че освен 
тези традиционни механизми на развитие, например културният 
туризъм, за който чухме преди малко, както и нарастващата роля 
и значение на културните и творчески индустрии в европейската 
стратегия за местно развитие, налице са нови области за култур-
но предприемачество. Те не са пряко свързани с пазара, но имат 
потенциала да станат основни фактори за развитието на пазара 
в близко бъдеще.

Моята презентация ще се фокусира точно върху този аспект, който досега остава 
назад в дискусиите на европейско ниво, но дава заявка да се превърне в основна тема в 
бъдещото планиране. що се отнася до развитието на регионите, културните и твор-
чески индустрии (КТИ) са много важни поради директния им принос и въздействие вър-
ху пазара и оборота, който генерират; но както вече казах, смятам, че индиректният 
социално-икономически ефект от тях ще придобие още по-голяма важност в бъдеще. 
Преди всичко, важно е да се разбере, че тези две неща не са взаимноизключващи се. Не-
обходимо е да се отчита въздействието върху пазара, но конкурентноспособността 
на КТИ от гледна точка на пазарните отношения, както ще видим след малко, се влияе 
също така от компоненти, които не са в директна връзка с пазарните механизми. 

Забележителният растеж и успех на КТИ в последното десети-
летие привлече вниманието върху директното икономическо 
въздействие на културната продукция. За да имаме ефективен и 
всеобхватен подход що се отнася до концепцията ни за бъдещото 
развитие на ЕС, трябва да разполагаме с понятийна схема, която 
да ни позволи да разберем по-добре (и за да можем да ги капитали-
зираме) индиректните социално-икономически ефекти от култур-
ните продукти. Необходимо е също така да се има предвид, че за 
новите парадигми на културна продукция не е задължително да 
използват пазара като платформа за генериране на стойност 
(value-generating platform.) Всеки регион се характеризира със специ-
фична комбинация от процеси на директно и индиректно генери-
ране на стойност от културна продукция, типични за дадената 
местна общност (клъстърен модел.)

Не бива да се мисли, че развитието, основано на култура, се отнася само за градските 
райони; то има съществено значение и за селските райони, както и за по-слабо населе-
ните райони. Потенциалът на КТИ и приносът им към развитието на общността из-
исква да ги разглеждаме не като изолиран сектор, колкото и обещаващ да е той, а като 
гръбнак на една новаторска икономика, базирана на информация, знание и съдържание, 
пълноценно интегрирани във всички други аспекти на нашето ежедневие. В този кон-
текст културните политики могат да се превърнат в ключов елемент при изработва-
нето на бъдещи регионални политики за развитие.

Важно е също така да се разбере, че моделът на връзки между културата и икономи-
ката е много динамичен и постоянно се променя. Първият модел, който може да се 

"ЗА ДА ИМАМЕ ЕФЕК-
ТИВЕН И ВСЕОБХВАТЕН 
ПОДХОД щО СЕ ОТНАСя 
ДО КОНЦЕПЦИяТА НИ ЗА 
БъДЕщОТО РАЗВИТИЕ НА 
ЕС, ТРяБВА ДА РАЗПОЛАГА-
МЕ С ПОНяТИйНА СХЕМА, 
КОяТО ДА НИ ПОЗВОЛИ 
ДА РАЗБЕРЕМ ПО-ДОБРЕ 
(ЗА ДА МОжЕМ И ДА ГИ 
КАПИТАЛИЗИРАМЕ) ИНДИ-
РЕКТНИТЕ СОЦИАЛНО-ИКО-
НОМИчЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ 
КУЛТУРНИТЕ ПРОДУКТИ." 

ПроФ. Пиер луидЖи сако 
университет iulm, Милано
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The first instrument is the "Strategic Plan for the Development of Cultural Tourism." It was 
prepared in 2006-2009 by a joint team of Bulgarian and Italian experts, and was ad-
opted by the government in October, 2009. The Plan implements a regional approach to 
development, encouraging the active involvement of local actors in the process. For that 
purpose we established a local system of cultural resources called LOCUS (Local Cultural 
Systems), to serve as a foundation in the planning and implementation of projects for 
the development of cultural tourism. The main idea of LOCUS is to allow us to differenti-
ate the products of cultural tourism. So far, LOCUS encompasses about 400 sites in 13 
thematic areas; about 95% of the sites are cultural heritage sites or museums. The rest of 
them are nature reserve sites.  

One of the thematic systems included in LOCUS is about the capital city Sofia. We have 
called it Magna Sofia or Great Sofia. The plan includes the infrastructure and the cultural 
sites in that system; it analyzes in detail the needs and opportunities for the development 
of public transport and other services necessary for the implementation of cultural tour-
ism projects.

The second instrument that I would like to present today is the Na-
tional Tourism Portal, which was developed with the support of EU funding. Currently, it 
operates in nine languages including Russian, Arabic, japanese, and Chinese. It includes 
370 sites, 340 of which are cultural heritage sites, useful information, photos, and a video 
spot for each site.

Finally, let me share two success stories about cultural heritage tourism in Bulgaria. The 
exposition of 30 Thracian artifacts in the seaside city of Bourgas attracted 36,000 indi-
vidual visitors for three months. In 2010 in Sozopol, another seaside town, some archeo-
logical relics were found, believed to be related to St. john the Baptist. So far, the church 
where the relics are kept has attracted more than 500,000 visitors.

In conclusion, I would like to reiterate that cultural heritage is Bulgaria's top tourism prior-
ity. It has the greatest potential for growth on the local market, but also on the European 
market. Cultural heritage is also a major competitive feature of Europe which we should 
properly develop and utilize. Thank you for your attention.
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ните по отношение на иновациите, също така имат показатели над средните и по от-
ношение на активното участие в културата. Каква точно е връзката между иновации-
те в строгия смисъл на думата и участието в културата? Отговорът е, че участието 
в културата е много важна платформа и условие за иновационния процес. Какво точно 
имам предвид? Сферата на иновациите, каквито ги познаваме днес, е въпрос на инова-
ционни системи, а не само на развойна и изследователска дейност. Цяла една общност 
е включена в процеса на разпространяването и оценката на иновативни идеи, както 
и на превръщането на тези иновативни идеи в работещ бизнес. Това изисква сътруд-
ничество между публичната администрация, банковата система, всички сектори, 
от които зависи функционирането на модерната икономика. Колкото повече хора от 
тези сектори извън културата са отворени за комуникация и участие в сферата на 
културата, толкова повече тяхното мислене се променя и еволюира към по-активна 
възприемчивост за нови идеи, преориентиране на техните възгледи за света, и т.н. В 
този смисъл иновациите изглеждат много силно повлияни от културните практики, и 
разбира се, от макро-икономическото ниво (нямаме обаче точни статистически данни 
за тази връзка). Може да се предположи, че макро-икономическият ефект тук е сравним 
с нивото на директното въздействие на културата и творческите индустрии върху 
пазара. Става дума за необходимостта да се използва по нов стратегически начин до-
пълняемостта между културното участие, което в определени случаи няма нищо общо 
с пазарните отношения, и макроикономическия ефект, който този процес може да ока-
же върху иновативността. Такава културно-иновационна платформа предоставя важна 
перспектива не само що се отнася до бъдеща научно-изследователска работа, но и по 
отношение на изработването на политики. На регионално ниво има налични данни, ко-
ито не само демонстрират такава връзка и перспектива, но и подчертават тезата, 
че има много варианти да се мисли културата, точно с оглед на въздействието й върху 
иновациите (и иновативността като цяло). 

Следващата част на презентацията ми ще бъде посветена на 
темата за благосъстоянието (welfare). Съществува наистина 
забележителна връзка между културното участие и нивото на 
благосъстояние. Установена е статистически силна асоциация 
между продължителността на живота и участието в култура-
та. Данните показват, че хора, които имат достъп до културни 
събития и преживявания, живеят средно 2.5 години по-дълго от 
хората, които нямат такъв опит. Има пилотни изследвания по 
тази тема, основани на големи статистически извадки и проведе-
ни в скандинавските страни през миналото десетилетие. Новите 
резултати показват, че има също толкова силна асоциация между 
участието в културни прояви и индивидуалното психологическо 
благосъстояние. ще цитирам данни от проведено представител-

но проучване в Италия от Университета IULM в Милано, заедно с Bracco, посветено на 
факторите, които въздействат в причинно-следствена връзка върху нивото на психо-
логическо благосъстояние, както и въздействието на специфични аспекти на тези фак-
тори върху качеството на живота. Проучването поставя на първо място като такъв 
фактор болестите: колко и какви хронични болести хората мислят, че имат. На второ 
място идва участието в културни дейности: до каква степен хората се включват в 
културни прояви. Tози фактор се оказва по-важен в определяне на чувството за благо-
състояние и изпреварва други фактори като доходи, възраст, образование, пол, работа, 
дори местоживеене. Нещо повече, ефектът се променя в зависимост от типа култур-
но участие. Например, хората, които посещават повече от десет класически концерта 
на година показват разлика от десет пункта в техния индекс за благосъстояние, което 
в рамките на използваната измерителна скала означава доста силна корелация. Трябва 
да се отбележи, че не всички форми на културно участие имат цитирания ефект (на-

"НА ВТОРО МяСТО ИДВА 
УчАСТИЕТО В КУЛТУРНИ 
ДЕйНОСТИ: ДО КАКВА 
СТЕПЕН ХОРАТА СЕ ВКЛюч-
ВАТ В КУЛТУРНИ ПРОяВИ. 
TОЗИ ФАКТОР СЕ ОКАЗВА 
ПО-ВАжЕН В ОПРЕДЕЛяНЕ 
НА чУВСТВОТО ЗА БЛАГО-
СъСТОяНИЕ И ИЗПРЕВАР-
ВА ДРУГИ ФАКТОРИ КАТО 
ДОХОДИ, ВъЗРАСТ, ОБРАЗО-
ВАНИЕ, ПОЛ, РАБОТА, ДОРИ 
МЕСТОжИВЕЕНЕ."

идентифицира и който остава доминиращ за дълго време, е моделът на патронажа или 
покровителството (patronage model). Звучи изненадващо, но този модел продължава да 
съществува и да се смята за ефективен. Казвам "изненадващо", защото той в същи-
ната си отговаря на пред-индустриалното общество: това е идеята, че културата 
може и трябва да се субсидира, защото сама по себе си не е способна да произвежда 
добавена стойност. С революцията в КТИ, този модел се променя, но от съвсем скоро, 
от началото на 20 век. Новият модел е това, което аз наричам "версия 3" модел. Днес, 
проблемът е не само как да се привлече по-голяма публика за всеки културен продукт, 
което беше характерно за предишните модели на културната индустрия. Свидетели 
сме на невероятна експанзия в обема на предлагането на културно съдържание. Техноло-
гиите за производство на култура са фактически достъпни за всеки човек; дори един 
тиинейджър, ако има лаптоп, той притежава всичко необходимо за създаването на 
професионална музика, на професионални видео клипове, текстове, и др. 
Технологичната революция разшири неимоверно много възможностите за създаване 
на културно съдържание. Съвременните технологии свързват хората, произвеждащи 
културно съдържание, по много различен начин. Тези нови възможности за продукция и 
обмен между създатели и потребители изцяло променят света, в който културните 
ценности се творят и възприемат, без това непременно да се медиира през пазарни-
те механизми. Как е структуриран и работи новият контекст е очевидно и ясно разби-
раемо за днешното дигитално поколение. Трябва да сме наясно, че това ново поколение 
ще промени икономиката на културата в следващите 10-15 години, и бизнес модели-
те, които разглеждаме днес, скоро ще бъдат загърбени. Поради това е необходимо да 
разберем как еволюират тези бизнес модели и по-специално, кои са новите области и 
възможности възникващи във връзка с процесите в КТИ, които не са директно зависи-
ми или произтичащи от пазара. 

Позволете ми да направя една кратка бележка в друга посока. Културната география 
на регионално ниво в Европа се променя също много бързо. Регионите се подреждат 
различно що се отнася до обема на заетост в културните и творчески индустрии, най-
добър фокус на икономиката по отношение на КТИ, най-добри клъстърни модели свър-
зани с КТИ, или най-добър ритъм на растеж в сферата на КТИ. Имайки предвид тези 
фактори, виждаме, че страните, които днес най-бързо се движат и са лидери в сектора 
на КТИ, са Австрия и Испания. Може би този факт не е толкова видим, а това е само 
по себе си сигнал, че географията на културната и творческа продукция ще се променя 
много динамично през следващите години. 

Кои са областите, в които културата ще има най-голямо въз-
действие в следващите години, различни от областите на тури-
зма и чистите КТИ, ако можем така да ги наречем? Две неща, кои-
то искам да подчертая: иновации и благосъстояние. Kакто знаем, 
това са темите на първо място в дневния ред не само в дебата 
за културата, но и в големия дебат за бъдещето на Европа. 

що се отнася до иновациите, ще цитирам изследване, проведено в 
рамките на ЕС, което подрежда 15 от страните-членки по индика-

тор за техния капацитет за иновации. Два типа данни са сравнени, от изследване спо-
ред Innovation Scoreboard (Скала на иновациите), която мери иновационния капацитет 
на всяка страна, както и статистически данни от ЕВРОБАРОМЕТъР 2007, за нивото 
на активност и културно участие. "Активно участие в културата" тук означава не да 
бъдеш пасивен потребител на културно съдържание, а активно включване – например, 
да свириш на инструменти, създаване на видео, текстове, и др. От статистическа 
гледна точка, връзките между двата набора от данни нямат нищо общо, но един по-
внимателен поглед показва, че много от страните, които имат показатели над сред-

"ДВЕ НЕщА, КОИТО ИСКАМ 
ДА ПОДчЕРТАя: ИНОВА-
ЦИИ И БЛАГОСъСТОяНИЕ. 
КАКТО ЗНАЕМ, ТОВА СА 
ТЕМИТЕ НА ПъРВО МяСТО 
В ДНЕВНИя РЕД НЕ САМО 
В ДЕБАТА ЗА КУЛТУРАТА, НО 
И В ГОЛЕМИя ДЕБАТ ЗА Бъ-
ДЕщЕТО НА ЕВРОПА."



32 33 

обаче все още изостава в сравнение с други сектори на икономиката и това се дължи 
предимно на обема ресурси, предвидени за подкрепа в тази област. От друга страна, 
такива нови форми на предприемачество могат значително да подобрят нивата на 
заетост на хората с хуманитарно образование, които традиционно се оценяват с по-
нисък потенциал да си намерят работа отколкото тези с образование в областта на 
точните и техническите науки.  

Нека да кажа и няколко думи по въпроса за обществото и основано на знание: асоциаци-
ята между активното културно участие и ученето през целия живот е естествена, и 
за разлика от другите представени връзки, не е толкова неочаквана. Бихме могли дори 
да говорим за активното културно участие като специфична форма на учене през целия 
живот. Тъй като ученето през целия живот е добре финансирано по структурните 
фондове и заема централно място в дългосрочните стратегии на ЕС, би било интерес-
но да се подготвят иновативни програми и мерки, които се опират на стратегическа-
та допълняемост между ученето през целия живот и общности, основани на културни 
и творчески практики, като примери за по-високо ниво платформи за културна и твор-
ческа продукция. 

Защо поставяме фокуса толкова силно върху Европа? Преди всич-
ко, защото имаме нарастване на конкуренцията в КТИ и много 
силни нови световни играчи: размерът на инвестициите вложени 
в творческите индустрии в страни като Китай, Бразилия, Корея, 
превръща тези места в лидери в производството на културни 
ценности. В много случаи, например в арабските страни, такъв 
подход дори не се свързва с анализи на развитието на пазара. Това 
се прави, за да намерят тези общества нова ниша в глобалната 
културна арена. Каква точно е разликата между Европа и тези дър-
жави? Основната разлика, според мен, е в социалното и историче-
ско обосноваване на културата като фундаментална за функциони-
рането на обществото. Не бихме могли, разбира се, да приложим 

същата такава логика към тема като културното благосъстояние (cultural welfare), в 
страни, които нямат дълги културни традиции, и по-специално страни, в които кул-
турното участие не е толкова силно вплетено в ежедневието на общностите. Ако 
търсим да определим полето, в което Европа може да бъде световен лидер в идните 
години, това според мен е свързано с културните практики, както беше анализирано 
досега. Причината е, че тези нови полета на културна активност, които не са меди-
ирани от пазарни отношения, взимат сила от специфичното вграждане на културата 
в социума, типичен белег за цялата европейска история досега. Това е полето, в което 
Европа може да бъде световен лидер. В това поле могат да се развиват нови професи-
онални платформи, нови бизнес практики, които да ни поставят на световната карта 
на културата като лидери. 

Искам да подчертая още веднъж: в следващия цикъл на програмира-
не на европейските структурни фондове проблемите, които по-
ставих, ще бъдат разгледани с особено внимание. Това е момент, 
в който ЕК много точно трябва да определи тези нови перспекти-
ви. Културата е не само огромен и важен сектор от икономиката; 
тя е "социалният софтуер", от който се нуждаем толкова много, 
за да успеем да управляваме сложните системи на съвременните 
регионални общества и икономики.  

Като заключение, искам да се спра на следните основни аргумен-
ти. Общият непряк макроикономически ефект от културното 

"ТЕЗИ НОВИ ПОЛЕТА НА 
КУЛТУРНА АКТИВНОСТ, 
КОИТО НЕ СА МЕДИИРАНИ 
ОТ ПАЗАРНИ ОТНОшЕНИя, 
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"КУЛТУРАТА Е НЕ САМО 
ОГРОМЕН И ВАжЕН СЕКТОР 
ОТ ИКОНОМИКАТА; Тя Е 
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УСПЕЕМ ДА УПРАВЛяВАМЕ 
СЛОжНИТЕ СИСТЕМИ НА 
СъВРЕМЕННИТЕ РЕГИОНАЛ-
НИ ОБщЕСТВА И ИКОНО-
МИКИ."

пример, театърът също се посочва като фактор, но с по-незначително въздействие). 
Нещо, което прави още по-силно впечатление са резултатите, получени след като се 
разбият на по-дребни компоненти основните променливи в проучването (например, не 
общо болести, а дали или не човек вярва, че има диабет, рак, и др.; не общо "участие в 
културни прояви", а по-точно посещение на джаз концерт, класически концерт, и т.н.) 
Тогава става ясно, че 6 от 10-те най-важни фактора, влияещи върху благосъстояние-
то, са свързани с култура; например, първите два се отнасят до слушане на музика, и 
по-точно посещение на джаз концерт. Това означава, че ако трябва да зададете само 
един въпрос на някого, за да предвидите как той или тя се чувстват, не би трябвало да 
питате дали те страдат от някаква болест, а по-скоро да питате колко джаз концер-
та посещават на година. От тази гледна точка, за целите на бъдещо прогнозиране, 
участието в културни прояви може да се окаже изключително важен елемент. 

Какво означава това за нас? Нашето проучване в момента се фокусира върху изслед-
ване на връзката между нивото на благосъстояние и честотата на хоспитализиране. 
Представете си, че едно по-високо ниво на културно участие, и съответно ефекта вър-
ху начина, по който хората се чувстват, означава, че те по-малко ще влизат в болница 
или ще намалят количеството на лекарства, които взимат. Този предполагаем ефект 
би бил най-осезаем в групата на възрастните хора и в групата на хората с една или по-
вече хронични болести. Ако успеем да докажем, че такава корелация ще доведе до нама-
ляване, да речем, с 1 процент, на общите разходи в социалната сфера на европейската 
общност, представяте ли си каква революционна стъпка би било това? Да не говорим 
за новите професии или новите типове платформи за развитие, които такива данни 
биха довели със себе си. Поради това, нашата следваща задача е да разширим проучва-
нето към всичките 27 страни-членки на ЕС. 

Няколко думи накрая по темата за устойчивостта. Успяваме да демонстрираме, и 
проучването в момента е във фазата на скрининг, че има много силна корелация меж-
ду областите културно участие и ефикасното рециклиране на отпадъци. Вероятно 
звучи странно защо хората, които участват в културни прояви биха били и по-добри 
в рециклирането на отпадъци. Обяснението е следното: рециклирането на отпадъци 
е задача, свързана с класифициране. Колкото по-активни са хората в културни прояви, 
толкова по-гъвкаво е тяхното мислене и толкова по-лесно за тях е да класифицират 
групите отпадъци. От друга страна, колкото по-активно се включват хората в кул-
турни прояви, толкова са по-мотивирани да отделят време и усилия за рециклиране, 
защото разбират по-добре връзката между тяхното поведение и глобалния социален 
резултат от такова поведение. Аналогичен аргумент може да се представи и по отно-
шение на темата за общество на знанието, напр., социалният ефект от ученето през 
целия живот; по отношение на социалната кохезия, по отношение на превенцията на 
девиантно поведение; по отношение на т.нар. "мека сила" (soft power), която става все 
по-значима; по отношение на различните форми на предприемачество за младите хора; 
привличане на чуждестранни инвестиции, и още много други. 

Изследването демонстрира индиректния ефект от участието в културни прояви 
върху социалното сближаване и преодоляването на стереотипи от вида "аз-другите," 
произтичащи от наслоени социални предразсъдъци, включително и фактори, свързани 
с етнически конфликти (например проекта на Maisons Folie и системата от културни 
средища, реализиран от Région Nord-Pas de Calais в рамките на кандидатурата на Лил за 
Eвропейска столица на културата 2004). Културата и творчеството могат да бъдат 
много мощен инкубатор на нови форми на предприемачество. Бързият растеж на ин-
дустриите за онлайн съдържание, един доста добър пример, поставя основите за съз-
даване на една нова предприемаческа култура, която е повлияна силно от типологични-
те характеристики на новото поколение. Развитието на културно предприемачество 
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"IN ORDER TO MAINTAIN 
A PROPER AND EFFECTIVE 
DEVELOPMENTAL 
APPROACH, HOWEVER, 
WE NEED A CONCEPTUAL 
SCHEME THAT ALLOWS 
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(AND CAPITALIzE) THE 
INDIRECT SOCIO-ECONOMIC 
EFFECTS OF CULTURAL 
PRODUCTION."

from the market point of view, as we shall see in a moment, is influenced by what is being 
done in the non-market-mediated component. 

The remarkable growth and success of the cultural and creative 
industries in the last decade has brought considerable attention 
upon the direct economic impact of cultural production. In order to 
maintain a proper and effective developmental approach, however, 
we need a conceptual scheme that allows us to understand (and 
capitalize) the indirect socio-economic effects of cultural produc-
tion. Also, we have to keep into account that the new paradigms of 
cultural production do not necessarily use the market as the value-
generating platform (at the regional level, each region will have its 
own proper mix of direct and indirect culture-based value generating 
processes, defining a specific local model (clustering pattern.)

Culture-led development does not concern urban areas only, but also rural and low-density 
ones. The developmental potential of cultural and creative industries requires that they are 
seen not as an isolated sector, however promising, but as the backbone of a new informa-
tion, knowledge and content-based economy that infiltrates all aspects of everyday life. In 
this context, cultural policies may become a major lever of regional policy-making.

It is important to understand that the model of the relationship between culture and the 
economy is changing very quickly. The first model that has been dominant for a very long 
time has been the model of patronage, which, surprisingly, still seems to have some im-
portance and credibility. I say "surprisingly" because this model is basically pre-industrial: 
it is the idea that culture can and should be subsidized because it is not able to produce 
value added by itself.  With the revolution of culture and creative industries, which is very 
recent because it began at the turn of the 20th century, this model has changed. The new 
model is what I call the "Culture 3.0" model. Now, the problem becomes not only attract-
ing large audiences for given products, which was the hallmark of the cultural industry 
revolution (i.e. the Culture 2.0 model). What is happening today is an incredible expansion 
of the supply of cultural content. The technology for producing culture is becoming avail-
able to everybody; even a teenager today with a state-of-the-art laptop computer has basi-
cally the technology to produce professional music, to mould professional video footage, 
texts, and so on. 

The technological revolution has dramatically expanded the capacity to produce cultural 
content. At the same time, technology today connects people producing those contents 
in a totally different way. So the increasing productive possibilities and the increasing con-
nectivity possibilities are creating a totally different universe of value creation that is not 
necessarily mediated through the market. This particular aspect is clearly evident to the 
latest digital generation. We have to understand that this generation will change the econ-
omy of culture in a matter of 10 or 15 years, and will make most of the business models 
that we are considering today obsolete. Therefore, it is important for us to understand in 
which sense these models are evolving, and in particular, what are the new areas that the 
non-market-mediated development is creating for us. 

Let me make another quick preliminary remark. The cultural geography at the regional 
level in Europe is changing very quickly; regions rank differently in terms of employment 
size in the culture and creative industries, of their overall CCIs focus, of the structure of 
their employment clusters in CCIs, or of their  growth dynamics in CCIs. Considering these 
factors, we see that the countries that are today growing more than others and are gain-
ing momentum in these sectors are Austria and Spain. This is probably not obvious and it 
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участие ще бъде предвидимо по-голям от прекия, който сам по себе си е впечатляващ. 
Когато стане възможно да се измерва непрекия ефект от културата върху различни 
социални сфери (с други думи, да "капитализираме" културата), ще бъде възможно и да 
се издигнат културните политики на най-високото ниво в дневния ред на Европа. Не 
трябва да забравяме, че тези ефекти ще бъдат допълнително подсилени от растежа 
на културните и творчески индустрии, но само доколкото този растеж е включващ и 
интегриращ.
Някои препоръки към стратегиите за културата на ЕС и методите на инвестиране:

— КТИ трябва да се обвържат много по-силно със стратегията за Европа 2020 и с бъ-
дещата кохезионна политика;
— Ресурсите, предвидени по структурните фондове за културни политики, трябва да 
бъдат съобразени с размера и потенциалния растеж на КТИ;
— Структурните фондове за цикъла 2014-2020 трябва да комбинират инвестиции в 
инфраструктурата, човешкия и социалния капитал, и обмен на практики;
— Структурните фондове в цикъла 2014-2020 трябва да комбинират финансиране за-
делено за инструменти, свързани с културата и културните индустрии;    
— Новата регионална политика на ЕС трябва да изисква от бъдещите бенефициенти на 
структурните фондове да включват задължително културата във всяка "национална 
стратегическа референтна рамка" и във всяка "оперативна програма" (региони), като 
условие да бъдат одобрявани; 
— ЕС трябва да подготви указания как да се включва културата най-ефективно в тези 
инструменти;  
 — Такива инструменти трябва да се създават чрез партньорства между регионите, 
културните институции, гражданското общество, и бизнеса.      

В заключение, искам да отправя и една покана за бъдещи съвместни действия. В Италия 
имаме желание да използваме тази методология в създаването на стратегията ни за 
Европейска столица на културата 2019. Аз съм избран за ръководител на кандидату-
рата на Сиена и нашата стратегия за участие ще бъде изцяло съобразена с темите, 
които представих днес. Ако някой от вас се интересува и иска да се включи, ние ще се 
радваме да работим като партньори на европейско ниво. Благодаря много за вашето 
внимание.  

 the cultural and creative economy:  
 perspectives for the 2014 – 2020 policy cycle 

Thank you very much. I am quite happy to be here with you today. Аs I will try to show in 
my presentation, culture is really a major option for development, especially in the next 
policy cycle of the EU. I would like to stress that apart from the usual channels, such as 
cultural tourism that was discussed before, and also apart from the increasing role and im-
portance of the culture and creative industries in the European strategy for local develop-
ment, there are new areas for cultural development that are not necessarily market-medi-
ated, but will become major ones in the future.

My presentation will focus especially on this aspect that has been so far neglected but, 
on the European level, can become a major option for the future. In the regional perspec-
tive, the cultural and creative industries (CCIs) are, of course, important in terms of the 
direct economic impact and the turnover that is generated. Аs I already stressed, the indi-
rect social economic effect is likely to be even more relevant in the future. In particular, it 
is important to understand that the two things are not incompatible. Focusing on the mar-
ket dimension is important, but also the competitiveness of the cultural creative industries 
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diseases people think they have. But the second is cultural participation: how much they 
participate in cultural activities. This is more important in determining well-being than 
income, age, education, gender, job, and even where they live. What is more, the effect is 
different according to the specific activity. For example, people attending more than 10 
classical music concerts per year have a differential in terms of the well-being index of 10 
points, which indicates a strong impact on this scale. Not all forms of cultural participa-
tion have this effect (for example, theatre has a definite effect but not as important). But 
it is even more striking if you further disaggregate the single variables in the study (for 
example, not diseases in general, but the belief of having or not having diabetes, etc.; not 
whether participating or not in cultural activities in general, but in jazz concerts, classi-
cal music, etc.) this process shows very clearly that 6 out of 10 of the most important 
are cultural variables, for example, the first two have to do with listening to music (jazz 
concerts, in particular) and going to cinema. This means that if you should have only one 
question to ask someone if you want to forecast how he or she feels, you should not ask 
this person wether or not he or she has a certain disease, but you should ask how many 
jazz concerts s/he enjoys in one year. From the point of view of forecasting, the power of 
cultural participation can be incredibly effective. 

What is the consequence for us? What we are doing now is to consider the relation-
ship between the level of well-being and hospitalization in particular. Imagine that an 
increased level of cultural participation, and hence the effect on people’s well-being, is in-
ducing those people to go less frequently to the hospital or to take fewer medicines. This 
is especially likely to be true in the elderly segment and in the segment of people with 
one or more chronic diseases. If we could manage to prove that this effect would cause, 
say, a one-percent decrease in the welfare bill in the European community, can you imag-
ine what kind of revolution this could be? And can you imagine what kind of new profes-
sions, what kind of new platforms for development this could create? We are planning to 
extend this experimentation to all of the 27 EU countries. 

Let me now quickly address the last issue: sustainability. We are proving, and the study is 
now in the screening phase, that there is a very strong relationship between the efficiency 
of waste recycling and cultural participation. Why should people be better at waste recy-
cling if they participate more in culture? Well, waste recycling is a classifying task: people 
have to classify waste. The more culturally fluent they are, the more flexible their minds, 
the more able they are at classifying waste. On the other hand, the more they participate 
in culture, the more motivated they are to spend some of their time and effort to apply the 
waste recycling procedures because they understand the link between their own behav-
ior and the global social outcome. Analogous reasoning could be made in terms of the 
knowledge society, for example, the social impact of lifelong learning; in terms of social 
cohesion; in terms of the prevention of deviant behavior; in terms of soft power, which is 
becoming a very important global competitiveness issue; in terms of numerous forms of 
entrepreneurship for the young; attraction of foreign investment, and so on. 

Some ongoing research of ours is analyzing the indirect effect of cultural participation 
on social cohesion, in terms of overcoming of self- and others-stereotyping as provoked 
by incumbent social prejudices, often linked to ethnicity factors (consider e.g. the best 
practice example of some of the Maisons Folie realized by the Région Nord-Pas de Calais 
in the context of Lille 2004 European Culture Capital).  The cultural and creative field may 
be, moreover, a powerful incubator of new forms of entrepreneurship. The rapid growth of 
the online content industries, just to make a particularly evident example, is creating the 
stage for a new entrepreneurial culture with a strong generational basis. The development 
of creative entrepreneurship still lags behind substantially if compared to the attention 
and resources devoted to development and support of entrepreneurship in other sectors 

"THE NEW RESULT IS THAT 
THERE IS AN EqUALLY 
STRONG ASSOCIATION 
BETWEEN CULTURAL 
PARTICIPATION AND 
PSYCHOLOGICAL WELL-
BEING."

is a signal of the fact that the geography of culture and creative production could change 
very quickly in the next few years. 

What are the areas in which culture is going to make a difference in 
the near future in ways that are not traceable to cultural tourism or 
to culture and creative industries in the proper sense of the word? 
I would like to stress two points: innovation and welfare, which are 
becoming, as we know, top issues not only in the cultural-policy de-
bate, but in the general debate in Europe. 
As concerns innovation, a study carried out by my research group 
compares the ranking of 15 EU countries in terms of their innova-
tion capacity; the two sets of data come, respectively, from the 
yearly survey of the Innovation Scoreboard, measuring the innova-

tion capacity of countries, and statistics from Eurobarometer 2007 on the issue of active 
cultural participation. "Active cultural participation" here means not simply passively 
absorbing content, but rather, producing it: playing an instrument, creating video images, 
and so on. Statistically speaking, the two rankings have nothing in common, but a careful 
look at them shows all and only the countries which rank above average in terms of in-
novation also rank above average in terms of cultural participation. So, what could be the 
common ground between innovation per se and cultural participation? The answer is that 
cultural participation is a powerful platform for pre-innovation. What do I mean by this? 
Innovation, as we know today, is a matter of innovation systems; it is not simply research 
and development. There is a whole society that is tuned to transmitting and giving value 
to innovative ideas and transforming these innovative ideas into business. This requires 
active collaboration by the public administration, the banking system, by all the sectors 
that contribute to the functioning of a modern economy. The more people working in 
these non-cultural sectors are open to cultural experience, the more their mindsets evolve 
towards a more active consideration of new ideas, reorienting their views of the world, 
and so on. Innovation in this respect seems to be strongly influenced by cultural practice, 
and of course, although these data refer to the macro-economic level (we do not have 
relevant micro-data as yet), it is possible that already at this level of generality the macro-
economic effect of cultural access could be comparable to the direct effect of culture and 
creative production. We are speaking about the necessity to use in a strategic way the 
complementarity between cultural participation, which in some cases has nothing to do 
with the market, and the macro-economic effect that this could have on innovation. This 
culture-innovation platform is a very important perspective not only for future research, 
but also for policy design. At the regional level especially, we are collecting data that not 
only seem to demonstrate this, but stress the fact that there are many different ways of 
addressing culture that can have a sensible impact on innovation. 

My next point concerns welfare. There is indeed a striking relation-
ship between cultural participation and welfare. It is fairly well-
known that there is a strong statistical association between life ex-
pectancy and cultural participation. People having access to cultural 
experiences tend to live 2.5 years longer on average than people 
who don’t. Pilot studies, based on large samples, were conducted 
in the Scandinavian countries throughout the previous decade. The 

new result is that there is an equally strong association between cultural participation and 
psychological well-being. Results from a pilot study that IULM is carrying out in partner-
ship with Bracco and that has been conducted on a representative sample of the Italian 
population lists the factors that affect the level of psychological well-being in terms of 
causal importance, or the impact of each specific dimension on determining the wellbeing 
of people. It turns out that the most important dimension is diseases: how many chronic 

"I WOULD LIKE TO STRESS 
TWO POINTS: INNOVATION 
AND WELFARE, WHICH 
ARE BECOMING, AS WE 
KNOW, TOP ISSUES NOT 
ONLY IN THE CULTURAL-
POLICY DEBATE, BUT IN 
THE GENERAL DEBATE IN 
EUROPE."
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Some recommendations for EU strategies and methods of invest-
ment:
— Culture and creative production should be rooted much more 
deeply and substantially into the 2020 agenda, and thus in the future 
of cohesion policy;
— The resources available for culture-based policies under structural 
funds should make reference to the size and growth potential of the 
cultural and creative sector;
— The structural funds in the 2014-2020 cycle should combine in-
frastructural investment, human and social capital investment and 
exchange of practices; 

— The structural funds in the 2014-2020 cycle should combine earmarked funding of 
instruments and strands specifically devoted to culture and cultural industries, both for 
direct and indirect channels; 
— Тhe new regional policy of the EU should ask future beneficiaries of structural funds to 
provide a special focus for culture in each "national strategic reference program" (nations) 
and in each "operational program" (regions); 
— Тhe EU should provide explicit guidance on how to include culture effectively in these 
instruments in terms of the non-market mediated logic; 
— Such instruments should be built from partnerships between regions, cultural institu-
tions, civil society and business.      

Let me conclude with an announcement that has to do again with some opportunities. In 
Italy, we are willing to bring this methodology into our strategy for the European Capi-
tal of Culture 2019. In particular, I will be the Director of the bid of Siena for 2019 and 
our bidding strategy will be entirely constructed around these issues. I hope that other 
candidate capitals, including the concurrent Bulgarian ones for the 2019 year, will pay 
attention to these ideas. If anyone is interested, we are absolutely willing to consider part-
nerships at the European level to focus on these topics and to make further progress in 
actual policy design practices and projects. Thank you very much for your attention.

"CULTURE IS NOT SIMPLY 
A LARGE AND IMPORTANT 
SECTOR OF THE ECONOMY; 
IT IS A "social softWare" 
THAT IS BADLY NEEDED TO 
MANAGE THE COMPLExITY 
OF CONTEMPORARY 
REGIONAL SOCIETIES AND 
ECONOMIES IN ALL OF ITS 
MANIFOLD IMPLICATIONS."

of the economy. These new forms of entrepreneurship could improve significantly the em-
ployability of graduates from the humanities sectors, which are commonly considered to 
have a weaker employability potential than the graduates from quantitative and technol-
ogy areas.  

 A few words as concerns the topic of knowledge society: the association between active 
cultural participation and lifelong learning is a pretty natural one, and unlike others it is 
not particularly surprising. One might even think of active cultural participation as a spe-
cific form of lifelong learning. As lifelong learning is well targeted by structural funds pro-
gramming and takes a central place in EU long-term strategies, it could be of interest to 
launch and pursue innovative programs and actions that exploit the strategic complemen-
tarities between the former and culturally and creatively based communities of practice as 
instances of advanced platforms of cultural and creative production.  

This exciting field is at its very beginning, but at the same time it is likely to be macro-
economically even more important than tourism and CCIs taken together in terms of their 
potential impact on the social and economic value creation in Europe in the next years. 
And why stressing Europe? Because, as we know, if we consider the global arena from the 
point of view of competition in culture and creative industries, we have powerful com-
petitors: the amount of investment in creative capacity that has been, is being and will 
be made in countries such as China, Brazil, Korea, is turning these places into leaders in 
terms of culture and creative production. In many cases, for example in the Arab coun-
tries, it is not even a matter of marketability; they are doing it anyway because they want 
to carve a niche, so to speak, in the global cultural arena irrespectively of their immediate 
market results. But what is the difference between Europe and these places? The differ-
ence has to do with the social and historical rooting of culture in the functioning of soci-
ety. In a subject like cultural welfare, of course, you cannot directly apply the same logic, 
the same reasoning that we are able to do in Europe to places with a weaker cultural 
tradition, and in particular, with no rooting of cultural participation in everyday practice. 
If there is a field in which Europe could become a global leader in the next years, it is in 
the non-market mediated economic and social value creation through culture. Because 
these non-market-mediated fields leverage upon the specific social embedding of culture 
that is typical of the history of Europe. This is a sector in which we could become a global 
leader; in which we could develop new professional platforms, new business practices 
that could place us on the map as leaders. 

I would really like to stress this; in the next cycle of structural fund 
programming these issues will be taken, I believe, absolutely seri-
ously. This is a moment when the European Commission is consid-
ering very carefully these new perspectives. Culture is not simply a 
large and important sector of the economy; it is a "social software" 
that is badly needed to manage the complexity of contemporary re-
gional societies and economies in all of its manifold implications. 
By way of conclusion, let me emphasize these key considerations. 
The total indirect macroeconomic impact of cultural participation is 
likely to be much bigger than the (already remarkable) direct. Once 

we become able to measure the indirect effects of culture on the various dimensions (to 
‘capitalize’ culture), it will be possible to bring cultural policy at the top ranks of the policy 
agenda. These effects are further strengthened by the growth of the cultural and creative 
industries, but only insofar as such growth is as inclusive and participative as possible.

"THESE NON-MARKET-
MEDIATED FIELDS 
LEVERAGE UPON THE 
SPECIFIC SOCIAL 
EMBEDDING OF CULTURE 
THAT IS TYPICAL OF THE 
HISTORY OF EUROPE. THIS 
IS A SECTOR IN WHICH WE 
COULD BECOME A GLOBAL 
LEADER."
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Неговата цел всъщност е да убеди губернатора на регион Перм и управлението на 
града, че една обмислена и мащабна инвестиция в модерната култура може да промени 
икономическия облик на областта, и така да промени живота на хората към по-добро. 
Осъществяването на конкретния проект отнема около две години, и това е най-забе-
лежителното в тази история. Взето е решение да се построи музей на съвременното 
изкуство в града, инициативата е подкрепена от градските и от областните власти. 
Към музея се създава и модерен център за дизайн, който събира най-добрите дизайнери 
от цяла Русия. Градът започва и подготовка за годишен фестивал, провеждан през юни, 
наречен Белите нощи на Перм, в който успява да се включи почти цялото население на 
града. Привлечени са и модерни театрални мениджъри и сценаристи от Москва, както 
и международни специалисти, които създават нов модерен театър. Музеят на модер-
ното изкуство, наречен ПЕРММArt, е построен на мястото на старата градска речна 
станция. В и около града днес могат да се видят резултатите от всички големи инвес-
тиции в културата. Центърът за дизайн създава бранд на града, лого на Перм. Логото, 
"червен човек" може да се види навсякъде в града, пред сгради, автобусни спирки, в от-
критите пространства, и др. Всички спирки в града са реновирани и преустроени по 
дизайн на артистите от центъра по дизайн. Покрай създаването на музея се развива 
и доста голяма индустрия свързана със сувенири и символи на града. По време на едно 
от изданията на фестивала, градът решава да покани 20 групи от художници от Русия 
и целия свят, които имат за задача да декорират и трансформират множеството бе-
тонни огради, опасващи града. В резултат, изведнъж градът придобива съвсем разли-
чен облик, той е нов, изненадващ, шарен, интересен. Разбира се, има и привърженици и 
опоненти на целия този процес и на инициативата. Но също така е факт, че по време 
на годишния фестивал целият град оживява, ден и нощ нещо се случва, по улиците, на 
публични места, в определени сгради. Тези събития събират всички жители, това е 
едно общо преживяване, арена за комуникация и споделяне. 

Когато аз бях на този фестивал и говорих с хората от града, 
преди всичко с младите хора, те казваха: "Преди да се случи това, 
никой не искаше да остава в града, всички искаха само да се мах-
нат оттук, нямаше какво да се прави. Сега никой от нас не иска 
да си тръгва, тук стават интересни неща, има възможности за 
развитие на малък бизнес, на творчески инициативи. Сега вече е 
модерно да се интересуваш от култура, да знаеш какво се случва, 
да участваш, и да имаш по-добър живот." Като част от фести-
валната програма, градът също е построил и велосипедни алеи, 
пешеходна зона, която позволява много събития да се случват на 
улицата, и др. Проучванията показват, че процесът на напускане 
на града и региона вече спира, освен това има много посетители 
и туристи, които идват в града заради културните събития; има 
бум на културната индустрия. Перм се превръща в модел, който 

и много други градове в Русия искат да повторят. Икономиката се развива и градът 
всъщност вече надминава своя конкурент и съсед Екатерининбург, който винаги е бил 
много по-добре икономически развит от Перм. В рамките на тези няколко години се 
увеличават и чуждестранните инвестиции в Перм. В действителност, всичко това се 
случва за две години. 

Какво можем да научим от тази история? За мен най-важното е, че ако се научим да 
инвестираме разумно в културата и модерното изкуство, неизбежно ще има добри 
резултати и неизбежно животът на общността и на гражданите ще се подобри. За да 
се случи това успешно, е необходима много добра координация и сътрудничество между 
властите на местно и регионално ниво; необходима е подкрепата на града, на граждани-
те; необходимо е дългосрочно стратегическо мислене и, разбира се, добро финансиране. 

"ПРЕЗ 2009, РЕГИОНъТ НА 
ПЕРМ ПРИВЛИчА ПОВЕчЕ 
ОТ 600 000 ПОСЕТИТЕЛИ, 
19 000 ОТ  КОИТО СА чУж-
ДЕСТРАННИ ТУРИСТИ."

"ПРОУчВАНЕ, ПРОВЕДЕНО 
ПРЕЗ 2010 ПОКАЗВА, чЕ 
92.9% ОТ ГРАжДАНИТЕ 
НА ПЕРМ НЕ жЕЛАяТ ДА 
НАПУСНАТ ГРАДА, КОЕТО Е 
УВЕЛИчЕНИЕ С ПОчТИ 30% 
ОТ ДАННИТЕ ЗА ПРЕДИш-
НАТА ГОДИНА (76,7%)."

 творЧеските и културните индустрии и техниЯт  
 ПотенЦиал за Повишаване на благосъстоЯнието 

(Примерът на Перм или как подкрепата за съвременното 
изкуство води до социална трансформация)
 
Бих искала в началото да кажа няколко думи за "червената къща". 
"червената къща" е център за култура и дебат, който беше създа-
ден преди 10 години, като гражданска инициатива. В началото бя-
хме много малък център, но постепенно развихме много дейности, 
и както ще видите, в момента това е централно място в София 
за граждански инициативи. Oсвен това, имаме много дейности 

насочени към подпомагане на артисти и артистични проекти. "червената къща" мно-
го често организира представяния на иновативни проекти в областта на визуалните 
изкуства, филми, обсъждания на филми, публични лекции, кръгли маси, с участието на 
български и чужди експерти и представители на културата. Мога да кажа, че "черве-
ната" къща е място, което събира творческата и гражданска енергия на града. Имаме 
около 70 000 посетители на година и няма да е преувелично да се каже, че "червената 
къща" е изключително важна институция за българския културен и творчески живот. 
Не получаваме публично финансиране, но независимо от това успяваме да изпълним на-
шата програма и да създадем диалог между творци, културни оператори и публичните 
власти, и да представим пред българската публика иновативни артистични проекти 
от международни компании и артисти. 

Казвам всичко това за "червената къща", защото тя е пример за новаторска институ-
ция от този тип в България. Като имам предвид опита на "червената къща" и проце-
сите на управление на културни инициативи в София, мисля, че градът има шанс да ста-
не културна столица на Европа. Това е важен инструмент за подкрепа и засилване на 
културните инициативи в града, за привличането на по-широка аудитория към култур-
ни прояви, както и за създаването на устойчиви традиции що се отнася до творчески 
събития и гражданското участие в планирането и осъществяването им. Това е и начи-
нът да се подобри качеството на живот на гражданите във всяка общност, а това е и 
една от основните цели на програмата Европейска столица на културата: дълготраен 
ефект и устойчиви резултати в подобряване на качеството на живот на всички граж-
дани в Европа. 

чухме в предишната презентация за въздействието на културата и творческите 
индустрии, както и участието в културни прояви върху цялостното развитие на 
човека. Днес искам да споделя с вас една истинска история как това се случва. Исто-
рия за това как една премислена и мащабна инвестиция в модерната култура може да 
промени коренно живота на хората. Тази история идва от град Перм в Русия. Градът се 
намира на границата с Европа, всъщност го наричат последния европейски град, на гра-
ницата на западната част на планината Урал. Накратко някои данни за града и региона: 
общата му площ е 160 600 км2, което е около път и половина повече от площта на 
България. Населението в региона е почти един милион. В миналото, градът и регионът 
са били много добре индустриално развити, но в последните двадесет години индус-
трията постепенно запада. Освен петролните рафинерии, всички други индустрии 
са в упадък. В тази обстановка, управлението на града и на региона трябва да наме-
ри решение за подобряване на икономическото развитие в тази част на Русия. Едно 
от предложенията е да се погледне на културата като на стратегическа област за 
развитие. Предложението идва от Марат Гелман. Той е галерист от Москва, колекци-
онер на модерно изкуство, известен навсякъде в Европа. Той е и това, което се нарича 
"политически технолог," човек, който знае как да общува с властта и да създава власт. 

десислава гаврилова
директор на Центъра за култура и 
дебат "Червената къща", софия
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Russia "polit-tehnolog" – a political engineer, somebody who knows how to speak to power and 
how to shape the public opinion. Basically, he was able to convince the governor of the region 
of Perm that a sizeable investment in contemporary culture can change the economy in the 
capital city and improve the lives of the citizens. The whole project developed over the last two 
years and this is what is truly spectacular about it. The first decision was to establish a museum 
of contemporary art, and the initiative was funded by the regional authorities, by the governor. 
The museum started with a very strong exhibition program, benefitting from the experience of 
its director. A center for development of design was established, bringing the best designers 
from Russia to work in Perm. The city started an annual festival in the month of june, called the 
White nights of Perm, whose well thought-through program is both contemporary, artistically 
strong, and invites literally  the whole city to participate in one way or another. Leading theater 
managers and playwrights from Moscow, as well as international companies, were invited in 
order to establish a new theater for contemporary drama. The Museum of Contemporary Art 
was built at the site of what used to be the river station of Perm. In and around the city you see 
the results of the investments in culture. The design center started a large program for artistic 
intervention in public areas: they decided to create a brand for the city, to make it colorful and 
more beautiful. They started with creating a logotype of Perm.  Red men that can be found 
sitting on the roof of the parliament, or standing in front of the museum, or in a park, became 
the new informal symbol of the city. The bus stops have been very creatively refurbished by 
designers from the design center.  A whole new souvenir industry has emerged around these 
new symbols of the city. During one of the issues of the festival, they invited 20 teams of artists 
from Russia and around the world, and made them decorate the concrete fences surrounding 
the city building spots. As a result, the formerly grey and boring city at once started looking 
hopeful, colorful, interesting. Of course, there are people who like it and those who don’t. What 
became inevitable however was to have a position, to talk about art and about your own city. In 
addition to all that, during the festival the White nights of Perm, the entire city is alive day and 
night. Performances are happening out on the street with 3,000 people watching in the middle 
of the night Spanish dancers dancing vertically on the facade of the parliament. These events 
bring people together, make them talk to each other and share a common experience. 

When I talked to many young people there, what they all said was 
"Before all this started, we all wanted to leave the city. There was nothing 
to do here. Now we don't want to go anywhere. There are interesting 
things to be done here. There are opportunities for small businesses, 
creative businesses to be developed. It became fashionable to be 
interested in culture, to read, to live a healthy life." As part of the festival, 
the city also built cycling lanes, a pedestrian street with lots of events 
happening on it. Surveys have shown that people are no longer leaving 
the region and the city of Perm. The number of  foreign visitors grew; the 
cultural industry is booming. 
Today Perm is becoming a positive example that everyone wants to 
replicate. The businesses are flourishing. Perm is catching up and even 
bypassing the neighboring city of Ekaterininburg, which has always been 

better developed. Perm has become more attractive for foreign and local investments. All of this 
has happened in the course of the last two years.
 
So, what can we learn from all that? If you invest wisely in contemporary culture, results are 
bound to come and the lives of people will improve greatly. What is needed is a very good 
collaboration between all levels of local and regional government; you need support from the 
city, you need a strategically minded team who will be in charge of this investment; and you 
need funding, of course. 

"IN 2009, THE PERM REGION 
ATTRACTED MORE THAN 
600.000 VISITORS, 19.000 
OF WHICH – FOREIGN 
TOURISTS."

"A 2010 SURVEY SHOWED 
THAT 92.9% OF PERM 
CITIzENS DO NOT WANT 
TO LEAVE THE CITY, A RISE 
OF 30% COMPARED TO THE 
YEAR BEFORE (76,7%)."

dessislava gavrilova 
founder-director of the red house center 
for culture and debate, sofia

Няма да скрия, че моята мечта е да видя това да се случи и в София. Силно вярвам, че с 
кандидатурата си за Европейска столица на културата, София има много важен шанс 
да постигне това и тази мечта да бъде осъществена. Виждам, че има политическа до-
бра воля този процес да продължи напред, имаме силна подкрепа от кмета и от мест-
ните власти, от общинския съвет. Има и много добър екип, който се е заел с подготов-
ката на кандидатурата на града, а най-важното е, че този екип мисли стратегически. 
Трябва да бъде осигурено необходимото финансиране и тогава усилията ще бъдат 
успешни. Такъв модел на работа може да се репликира и в много други области. Култу-
рата никога не може да бъде цел сама по себе си, но културата със сигурност може да 
подобри живота на хората днес, тук, в нашия град.

 the creative and cultural industries and  
 their potential for increasing Well-Being 

(The Perm Exception or How Support for Contemporary Art Can 
Trigger Social Transformation)

Let me begin with a few words about The Red House. The Red House is a center for culture 
and debate, which we established 10 years ago as a civic initiative. We were a rather small 
foundation when we started, and now it is considered to be the central place for civic debate 
and for contemporary artistic creativity. The Red House gives floor to innovative performing 
arts and young artists: visual arts, films and discussions, public lectures, round tables, public 
discussions with renown international and local artists. Our program goes throughout the year, 
sometimes featuring two or three events a day. It will hardly be an exaggeration to claim that 
The Red House is a spot which draws together the creative and the civic energies of the city. 
We have 70,000 visitors a year. We do not receive public funding, but still manage to contribute 
to important public goals, such as stimulating dialogue between social groups that would 
otherwise never speak to each other, filtering new creative energies into the public space, 
making  local audiences curious for foreign cultural experiences. 

I am saying all this about my institution, The Red House, because it is just one example of such 
innovative young organizations in Bulgaria and in Sofia, in particular. I see the possibility of 
Sofia becoming a European Capital of Culture as an important instrument to strengthen these 
cultural initiatives, to draw even larger audiences to them, and to provide them with certain 
sustainability perspective and thus, create a better life for the citizens. I think that improving the 
lives of the citizens is the ultimate goal of what we do and it should be the ultimate goal of the 
program for European Capital of Culture.

We have just heard about the impact of cultural participation and the cultural industries on 
human development. In the previous presentation you’ve got all the figures. I will share with 
you a story - a story from which we can learn how a substantial and really well thought out 
investment in contemporary culture can change the lives of people. The story comes from the 
improbable city of Perm in Russia. Perm is located on the western end of geographical Europe, 
they call it the last city in Europe. It is on the western side of the Ural. Let me briefly mention 
some data about the Perm region: it has an area of 160 600 кm2, which makes it  one and a 
half times the size of  Bulgaria. The population of the city Perm is about one million. In the past, 
many industries thrived there, but for the last twenty years they have been in decline. Apart from 
the oil refinery, all other industries have been in decline. The regional and the city authorities had 
to figure out something to revitalize the city’s economy. One proposition was to look at culture 
as a strategic option. The proposal came from Marat Guelman. He is a well known gallerist from 
Moscow, a collector of contemporary art with international reputation, but also what they call in 
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 отклюЧване на ПотенЦиала на 
 културните и творЧески индустрии 

Дами и господа, бих искала да благодаря много на организаторите за 
поканата да участвам в това събитие, като докладчик за Зелената 
Книга "Отключването на потенциала на културните и творчески ин-
дустрии" от Комитета на регионите. Това показва, по мое мнение, 
че Комитетът наистина оценява важността на културата и рабо-
ти по тази тема от доста време. Много се радвам, че Комитетът 
избра София за своето изнесено заседание и за тази конференция. 
Вчера имахме възможност да се запознаем с културното наследство 
на София и да видим колко разнообразно е то. Градът има много сил-
ни традиции. Моето лично мнение е, че София наистина има големи 
шансове да стане Европейска столица на културата през 2019. 
Вярвам също, че една такава награда ще бъде напълно заслужена. 
Комитетът на регионите оценява, че истинската сила на Европа е 

в нейното разнообразие, и преди всичко разнообразието на местни и регионални култур-
ни традиции и прояви. Можем да говорим за силните корени на европейското културно 
дърво. Виждаме, че неговите клони и листа са много различни, но общ остава коренът. 
Европейските народи могат да вървят напред, само ако имат съзнание за своята при-
надлежност към една общност, чувство за единство, независимо от съществуващите 
различия. "Единство в многообразието", мотото на Европа, отразява богатството ни и 
ни подканва да уважаваме и да съхраняваме нашето културно, езиково и религиозно много-
образие. Този принцип е в основата на европейската интеграция. 

Културата е нещо, което дава идентичност на европейските дър-
жави, тя запазва тяхната уникалност. Не искаме разликите между 
нас да бъдат заличени, не искаме да имаме едни и същи традиции, 
едни и същи танци и традиционни костюми. Изключително важно 
е да се запазят тези особености. Целта е общата ни европейска 
идентичност да бъде основана на разбиране и респект към различи-
ята и многообразието. Искам само да цитирам една мисъл, която се 
приписва на жан Моне. Той много ясно казва, че основата на Евро-
пейския съюз не е вътрешният пазар на общността, не е общата 
ни валута, не е дори свободата на движение, която имаме и която е 
едно от най-големите ни постижения. Това, което ни обединява, са 
общата история, общите фабули, които изграждат единството на 
интелектуaлното ни наследство, а не материалните връзки. жан 
Моне е цитиран с думите, че ако трябва да започне отново изграж-
дането на обединена Европа, то той би започнал от областта на 
културата, а не от икономиката. Нека напомня, че тези думи идват 
от човека, който е считан за един от бащите на европейската 
общност. Мисля, че можем с право да твърдим, че културата е в 
основата на Европейския съюз.
 
Дами и господа, независимо от това как се разпределят задължени-
ята между институциите в отделните европейски страни що се 
отнася до културата, местните и регионалните власти трябва да 
имат водеща роля в този процес. Тяхната важна задача е да разви-
ват и подкрепят напредъка на културата, по-специално що се отна-
ся до опазването на културното наследство, но и в подпомагането 
на творческите иновации на местна почва и техния принос към ико-
номическия растеж. Това е същинската отговорност на местните 

урсула Менле
докладчик на комитета на регионите 
по зелената книга "отключване на по-
тенциала на културните и творчески 
индустрии"

"ЕДИНСТВО В МНОГООБРА-
ЗИЕТО", МОТОТО НА ЕВРО-
ПА, ОТРАЗяВА БОГАТСТВО-
ТО НИ И НИ ПОДКАНВА ДА 
УВАжАВАМЕ И ДА СъХРА-
НяВАМЕ НАшЕТО КУЛТУР-
НО, ЕЗИКОВО И РЕЛИГИОЗ-
НО МНОГООБРАЗИЕ. ТОЗИ 
ПРИНЦИП Е В ОСНОВАТА 
НА ЕВРОПЕйСКАТА ИНТЕ-
ГРАЦИя." 

"жАН МОНЕ Е ЦИТИРАН С 
ДУМИТЕ, чЕ АКО ТРяБВА 
ДА ЗАПОчНЕ ОТНОВО ИЗ-
ГРАжДАНЕТО НА ОБЕДИНЕ-
НА ЕВРОПА, ТО ТОй БИ ЗА-
ПОчНАЛ ОТ ОБЛАСТТА НА 
КУЛТУРАТА, А НЕ ОТ ИКОНО-
МИКАТА. НЕКА НАПОМНя, 
чЕ ТЕЗИ ДУМИ ИДВАТ ОТ 
чОВЕКА, КОйТО Е СчИТАН 
ЗА ЕДИН ОТ БАщИТЕ НА 
ЕВРОПЕйСКАТА ОБщНОСТ."

It is my dream to see this happen in Sofia. I firmly believe that Sofia’s application for European 
Capital of Culture gives us an important chance to make this dream come true. What we have 
is good will in the city authorities for this to happen – we have a very supportive mayor and 
municipal council. We have a very good team that has put this application in perspective and 
thinks strategically. What we need is some financial support, so that we can get the city moving, 
and not only for the sake of culture. Culture is not simply an end in itself but a means to improve 
the lives of the people who live in the city.
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ursula männlе
member of the committee of the regions,  
rapporteur for the green paper on 
"unlocking the potential of cultural and 
creative industries"

от фиксирано работно място. Tова са предимства, които са изключително важни за Ев-
ропа днес. Дейностите в областта на културата, дами и господа, могат да имат важен 
принос към социалната кохезия, и аз смятам, че този аспект трябва да се разглежда много 
сериозно. По този начин ще се подобри и междукултурното сътрудничество и разбира-
телство, създаването на положителни връзки между хората от различни професионални и 
образователни области. Всичко това ни показва потенциала на културата за принос към 
икономиката. 

Няколко пъти вече подчертах, че освен икономическите ползи, нематериалните аспекти 
на социалната идентичност също са много важни. Културното образование, културната 
кохезия са предусловие за насърчаване на творческите ресурси на обществото. Само по 
този начин може да се гарантира, че културната икономика ще продължи да се развива 
успешно. Културата може да съществува без културна икономика, но културната иконо-
мика не би могла да върви напред без култура. Tрябва да помним това. Ако вземем като 
пример дигиталната революция, тя е един изключително важен фактор за икономически 
растеж, включително и в областта на КТИ. Новата дигитална революция откри широки 
възможности за създаване на верига от продукти и пазари. Днес тези продукти и пазари 
се появяват много по-бързо отколкото преди. Дигиталните технологии правят възможно 
създаването на съдържание, което се разпространява към практически неограничен пазар. 
В резултат, много повече хора днес имат достъп до културни ценности и блага.

В заключение: местните и регионалните власти имат и трябва да имат, голям принос 
към развитието на културата. Комитетът на регионите подкрепя тази позиция изцяло. 
В културното разнообразие на Европа ние виждаме истинското й икономическо и конку-
рентно предимство. В същото време, запазването на това разнообазие е един от основ-
ните стълбове на европейската интеграция. Длъжни сме да направим всичко възможно, 
така че потенциалът на нашето културно наследство да бъде използван по най-добрия 
начин за постигане на стратегическите ни цели – солидарност, сигурност и социално 
сближаване. В този процес е важно да имаме сътрудничество между отделните инсти-
туции, работещи в областта на културата и да познаваме техните постижения. Това е 
официалното заключение, което Комитетът на регионите представя в своята позиция 
по Зелената книга за културата. Благодаря още веднъж за възможността да представя 
тази позиция и пред вас.  

 unlocKing the potential of  
 cultural and creative industries 

Ladies and gentlemen, I would like to thank you very much indeed for 
inviting me, as the rapporteur for the Green Paper "Unlocking the Potential of Cultural and 
Creative Industries", to speak to the audience today. I think this shows that the Committee of 
the Regions looks at cultural issues and has done so on a sustainable basis for some time. I 
am very pleased that the Committee chose Sofia as its venue for this conference on culture. 
Yesterday, we were able to see how varied the cultural heritage is in Sofia. We have seen 
some very strong traditions here. If I could say a word on my own behalf, I would find it very 
good indeed if Sofia could become the Culture Capital in 2019. I am sure that the city will 
earn that award. The Committee of the Regions, when it comes to cultural affairs, sees the 
strength of Europe becoming quite clear through its diversity, in particular the diversity of 
local and regional cultural forums. We talk about this in terms of the strong common roots 
of the European cultural tree. We see that we have the branches there with very differently 
shaped leaves and flowers. Europeans can only move to the future if they can have some-
thing which I would call "European awareness," a deep feeling of unity, a deep feeling of 
belonging, a common belonging despite differences. The "Unity in Diversity" is the richness 

и регионалните власти. Тяхна е отговорността да се грижат за културното богатство 
на общността; тяхна е отговорността и когато става дума за интегриране на различни-
те групи от обществото в този процес. Те могат да гарантират обмяната на опит, те 
могат да координират местните и регионални мрежи в сектора на културата. 

От друга страна, не можем и не трябва да подценяваме факта, че културата е необходи-
мо условие за създаване на привлекателна, динамична и приобщаваща околна среда. жите-
лите на градовете и регионите трябва да се чувстват комфортно на мястото, където 
живеят, а културните прояви могат да допринесат много за положителното развитие на 
общностите. Като пример, можем да кажем, че когато компаниите решават къде и как да 
разположат своите офиси и производство, те имат предвид и т.нар. "меки" фактори, кои-
то обхващат много повече от това колко работници и каква инфраструктура има дадена 
локация. Те трябва да мислят и какво още ще могат да предложат на своите служители, 
каква друга добавена стойност могат да им осигурят. Tакива "меки" фактори стават все 
по-важни като основа на иновации. Искам ясно да подчертая, че културата не се отнася 
само до културното наследство, не става дума само за културна идентичност. Особено 
важно е, че новите форми на творчество са начин за засилване на икономическия и социа-
лен растеж в градовете и регионите. По този начин културата допринася и за постигане-
то на целите от стратегията Европа 2020. Тези задачи трябва да се поемат и осъщест-
вяват от местните и регионални власти. Говорейки сега като докладчик на Комитета, 
мога да кажа че културата и творческите индустрии трябва да се интегрират във 
всички бъдещи стратегии за развитие. Важно е младите артисти да получават поле за 
изява и да бъдат свързани помежду си; трябва да има бази данни с информация за културни-
те оператори, културни услуги и др., създадени от местните власти. Местните власти 
могат да се включат също и при създаване на условия за обучение на творците в различни 
области, могат да инициират международни инициативи и експерименти. Тяхна грижа е и 
средата, в която творците работят, както и създаването на условия за иновации.

Искам да спомена и нещо, което досега на беше казано, а това е възможността за мобил-
ност на творците. Могат да се насърчават международни мрежи от артисти, както и 
обменни визити на млади и не толкова млади творци. Могат да се развият и програми за 
по-дългосрочен престой на творци в страни от ЕС и извън него. Позицията на Комитета 
на регионите е, че културата не е задача само на ЕС. Отново ще повторя, основни учас-
тници тук трябва да са местните и регионални власти. Разбира се, има области, в които 
ЕС може да помогне, като осигури подкрепа за сътрудничество на европейско ниво при 
създаването на културни продукти. Вече чухме достатъчно и за начините, по които кул-
турата може да създава добавена стойност, така че няма да се спирам на това. Темата, 
по която искам да кажа няколко думи, е свързана с икономическите ползи, които култура-
та може да произведе. Те трябва да се мислят като част от процесите на научни изслед-
вания, образование, туризъм, заетост, и т.н. Тъй като това са области, които отново 
са в задълженията на местните и регионалните власти, Комитетът на регионите има 
ангажименти и в тази посока. Комитетът оценява високо факта, че със Зелената книга 
за културата, Комисията даде началото на дебат за условията, необходими да се създаде 
благоприятна среда за творчеството и иновациите в Европа. Ако искаме да постигнем 
това и да се възползваме от резултатите, трябва да започнем да работим отдолу на-
горе, на ниво местни и регионални власти. Когато става дума за културната икономика, 
има много малки предприятия, както и творци, активни в тази сфера. Те са много актив-
ни, гъвкави, лесно се адаптират към промените в пазарните и социално-икономическите 
условия. Очевидно е, че малките и средни предприятия могат много по-бързо и ефектив-
но да се преструктурират, да подготвят и изпълняват своите стратегии. Друг важен 
факт е, че много хора, които работят в областта на информационните и комуникационни 
технологии, са изключително мобилни; затова в тази професия има и много жени. Тук не 
става дума само за работа от дома; става дума за това, че при тези бизнеси няма нужда 
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Now I would like to say something that hasn't been mentioned today, namely, that the 
mobility of artists and young artists can be promoted. It is possible to set up international 
networks of artists and there can be exchanges of young and not so young artists; residenc-
es can be established for artists both within and outside the EU. In the Committee of the 
Regions we feel that culture is not just a job for the EU or not necessarily a job for the EU. 
Key players here are the local and regional authorities. There are certain areas where the EU 
can help, providing some support in order to promote cooperation in Europe and to gener-
ate added value when it comes to developing culture. We have heard about the economic 
benefits which culture can have. Culture has to be seen in conjunction with research, educa-
tion, tourism, employment. Because these are areas which are mainly the responsibility of 
local and regional authorities, we, and the Committee of the Regions, have to look at those 
areas of activity, too. The regions become more attractive, sustainable; tourism is promoted, 
new jobs are created. The Committee of the Regions welcomes the fact that in the Green Pa-
per the Commission has triggered a debate on the possibility of creating an environment in 
which creativity and innovation can be better supported in Europe. If we take that potential, 
if we want to benefit from it, then we have to start working from the ground up, promoting 
the development of our regions and our cities. What is interesting is that when it comes to 
cultural economy, you have a majority of SMEs and independent people working in this field. 
These people work very flexibly, they adapt to the market and to social-economic changes. It 
is obvious that the SMEs can restructure more quickly and more effectively. They are able to 
set up their own strategies. Many people working in the area of culture, largely using modern 
ICTs, are highly mobile. In this area you also find a lot of women working. This is something 
which needs to be considered, too. It is not just the case of working from home, but they 
don't often need a fixed place of work. These are advantages which are extremely important 
to Europe as it stands today. Cultural activities, ladies and gentlemen, can, and this has been 
addressed, make an important contribution to promoting social cohesion. This leads to better 
intercultural understanding, creates positive links between individuals from different areas of 
work and education. This highlights the potential of culture for the economy. 

I stressed on a number of occasions that there are economic benefits, but the immate-
rial values of social identity are certainly not to be neglected. Cultural education, cultural 
cohesion is a precondition for triggering the creative resources in society. This is a way of 
ensuring that the cultural economy can flourish. We need to remember that culture can exist 
without cultural economy, but cultural economy needs culture for its existence. The digital 
revolution is an enormous factor for growth, also for the cultural and creative industries. The 
new digital revolution creates a value chain; new products and markets are created far more 
quickly than ever was the case in the past. Digital technology makes it possible to create a 
digital content and to disseminate it on an almost limitless market for such products. Access 
to creative content is facilitated by the networks and services available; far more people have 
access to cultural goods today.

As a conclusion, I can say that the local and regional authorities make or have a great contri-
bution to make, and the Committee of the Regions supports that position quite clearly. When 
it comes to Europe's cultural diversity, the Committee of the Regions sees a real economic 
and competitive advantage. Maintaining diversity is one of the main pillars of the European 
integration. We must ensure that the potential which our cultural heritage and diversity pro-
vide, is used to the fullest so that our strategic goals of solidarity, security and social cohe-
sion can be achieved. We need international cooperation of individuals working in different 
areas of culture and we need to take proper account of the local and regional authorities in-
volved in the process. This is the conclusion we drew in the official opinion of the Committee 
of the Regions on the Green Paper. I would like to thank you for giving me the opportunity to 
present this position here. Thank you for your attention.

of Europe, celebrating cultural, linguistic and religious differences; it is one of the founding 
principles in European integration. 

Culture is something that provides identity for the European states by 
preserving their uniqueness. We don't want to erase the differences; 
we don't need to have the same traditions, the same costumes. The 
important thing is to preserve the differences. We don't need every-
one to be the same. Our objective has to be to strengthen identity by 
promoting the understanding of diversity amongst people in Europe. 
So, just to wind up on that point, I could give you another quotation, 
a quotation from jean Monnet. He says very clearly that it is not the 
internal market of the EU, it is not the euro, it is not the freedom of 
movement which we enjoy in Europe that are the major achievements, 
though these achievements are enormously significant to us. However, 
what is important is that we have a system of intellectual fables which 
can give us our unity, not the materialistic roots to our unity. Now, 
it was said by Monet that if he were to remake Europe from scratch 
again, he would start from the area of culture and not the area of the 
economy. It is an interesting thought which is attributed to someone 
who is considered to be the father of united Europe. Culture is the ba-
sis of the European Union. 

Ladies and gentlemen, now quite apart from how competences are 
divided up in the individual member-states, when it comes to promot-
ing culture, the local and regional authorities have a key role to play. 
They are there to develop and promote culture, in particular, when it 
comes to protecting cultural heritage, but also supporting artistic inno-

vation on the ground. What is important is that culture and creativity is in place for economic 
growth and for creating jobs. It is in that area that the local and the regional authorities 
have a key role. They bear the main responsibility for supporting our cultural wealth. They 
have the main responsibility when it comes to integrating different groups into society. They 
guarantee the exchange of experience. They coordinate local and regional networks in the 
cultural sector. 
However, you cannot underestimate and must not underestimate the fact that culture is a 
precondition for creating a pleasant, good, and dynamic living environment. Citizens have 
to feel comfortable in their environment, and cultural activities can help achieve that. Of 
course, this is a precondition for positive developments. For example, if industrial companies 
want to obtain a particular location these days, then they consider the "soft" factors which 
are valuable above and beyond the available infrastructure. They think about what else is 
available to the people who will be working for them, what contributions can be made. 
These soft factors are increasingly becoming the key to innovation. I want to stress very 
clearly that culture does not relate just to cultural heritage, it doesn't just relate to identity. 
It is important that in the new forms of creation, culture understood in such a broad way, is 
decisive for the economic and social growth at local and regional level. Culture also contrib-
utes to achieving the objectives of the Europe 2020 strategy. Now, this is a task which the 
individual authorities at local and regional level have to take. Speaking as rapporteur now, I 
can say that this needs to be taken on board in designing development strategies. It is im-
portant for young artists to be networked, but not just young artists; information databases 
can be set up by the local authorities. They can help to train and educate artists in all dif-
ferent areas. They can propose multicultural experiments. They can think about the environ-
ment in which these people work. They can also deal with innovation when it comes to local 
traditions and local professions. 

"THE "UNITY IN DIVERSITY" 
IS THE RICHNESS OF 
EUROPE, CELEBRATING 
CULTURAL, LINGUISTIC AND 
RELIGIOUS DIFFERENCES; IT 
IS ONE OF THE FOUNDING 
PRINCIPLES OF EUROPEAN 
INTEGRATION."

"IT WAS SAID BY MONET 
THAT IF HE WERE TO 
REMAKE EUROPE FROM 
SCRATCH AGAIN, HE WOULD 
START FROM THE AREA 
OF CULTURE AND NOT THE 
AREA OF THE ECONOMY. 
IT IS AN INTERESTING 
THOUGHT WHICH IS 
ATTRIBUTED TO SOMEONE 
WHO IS CONSIDERED TO 
BE THE FATHER OF UNITED 
EUROPE."
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elisaBeth vitouch, phd
representative of the committee 
of the regions in the european capital 
of culture panel

След падането на желязната завеса, интересът и участието в тази инициатива беле-
жат нов ръст. За титлата през 2016 се кандидатират 14 полски и 26 испански града. 
Това са действително много градове и истинско предизвикателство за EK и журито на 
инициативата. Тази година поставихме началото на онлайн консултации и резултати-
те показват, че е необходимо да се променят критериите за оценка и избор на градо-
вете. Тези критерии трябва да са насочени повече към регионите, както беше случая с 
Марсилия през 2013, което ще позволи да се поделят по-добре финансовите и организа-
ционни трудности при подготовката на кандидатурата. 

Процедурите, които имаме в момента, предвиждат избор на един град от "старите" 
страни-членки и един от новите членки на ЕС. Tази година градовете победители са 
Талин и Турку, следващата година са Марибор и Гимараеш. Такова подреждане е много 
интересно, защото показва добавената стойност на европейския проект още по-ясно.  

Всичко това се обединява в идеята за общо европейско начало, като се зачитат и оце-
няват специфичните особености и уникалност на всеки град, защото само така може 
да се гарантира, че разнообразието се запазва и не се тласка към унифицираност във 
века на глобализацията. Различията и общите интереси, едно вълнуващо chiaroscuro на 
цветове и звукове, събрани в един уникален концерт! Това е причината да вярваме, че 
титлата Eвропейска столица на културата ще остане привлекателна за много градо-
ве и региони и в бъдещите години. Благодаря.

 the future of the european capital of culture initiative 

I would like to thank you very much for the invitation to come here to 
Sofia. I don't speak Bulgarian, unfortunately, but always when I go down 
Vitosha Boulevard, the main shopping street, it reminds me of my own 
family name. I don't know where my name comes from though, it is prob-
ably typically European. 

"Culture is not everything, but without culture everything is nothing", 
Theodor Heuss, a former German President (1949 –1963) once said. 
Of course, in Europe this applies more than ever. As a member of the 
jury for the European Capital of Culture, sent by the Committee of the 
Regions (whose motto is the "Unitas in Pluralitate"), I think that cultural 
unity is of highest importance. But this unity is something which can only 
be achieved by creating a common identity on our multilingual continent. 
The European treaties have created a legal and economic basis, but the 
social and emotional dimension was not taken into sufficient account. 
We know that "you cannot love the single market" and that the peace 
project of Europe is something which is only an abstract notion for many 
young people. This is the truth, unfortunately. We belong together within 
a larger unity, something which can only be achieved in detail if national 
vanities will be replaced by the common interests of citizens. 

This is something Europe's regions and cities can do best in their work as 
sponsors of occidental cultural heritage. Culture does not have a mother 

tongue nor a Fatherland – it is very often internationally understood without verbal communi-
cation: I am referring to music, dance, the fine arts, architecture. But literature, too, in all of its 
facets (and I am thinking here also of local dialects) can be an invaluable instrument for bringing 
together people, whose individual forms of expression should not be sacrificed on the altar of 
uniformity! We need to respect every artistic statement in its original version: Each movie (per-

"WE NEED TO RESPECT 
EVERY ARTISTIC STATEMENT 
IN ITS ORIGINAL VERSION: 
EACH MOVIE (PERHAPS 
SUBTITLED) AND EVERY 
POEM, WHOSE RITUAL 
SOUNDS REACH THE EARS 
AND HEARTS OF THE 
LISTENERS, ALL THEATER 
GROUPS WHICH FASCINATE 
AUDIENCES WITH THEIR 
BODY LANGUAGE, THEY 
SHOW ExACTLY WHAT 
IMPORTANCE CULTURE AND 
CREATIVITY HAVE."

 бъдещето на иниЦиативата  
 евроПейска столиЦа на културата 

Позволете ми да започна с благодарност за поканата да съм днес 
тук в София. Аз не говоря български, за съжаление, но трябва да 
кажа, че винаги когато минавам по булевард "Витоша", главната 
улица на София, се питам дали има някаква връзка с моето фамил-
но име. Не знам откъде идва то, сигурно е типично европейско. 

"Културата не е всичко, но без култура всичко е нищо", казва Те-
одор Хойс, бивш президент на Германия (1949 –1963). Разбира се, 
днес тези думи са валидни в Европа повече от всякога. Kато член 
на журито за Eвропейска столица на културата и представител 
на Комитета на регионите в журито (нашето мото е "Единство 
в многообразието"), мисля, че единството на културата е изклю-
чително важно. Но такова единство може да се постигне само 
чрез създаването на една обща идентичност на нашия многоези-
чен континент. 

Европейските договори ни дават достатъчна база – юридическа и икономическа – за 
такова единство, но социалните и емоционални измерения не винаги получават дос-
татъчно внимание. Знаем, че никой не може да "обича" единния пазар, и че мирният 
проект за Европа е само една абстракция за много млади хора. Това е ситуацията, за 
съжаление. Ние сме част от една голяма общност, нещо което може да се постигне 
само ако отделните страни се откажат от претенциите си за собственост и ги за-
менят с общите интереси на гражданите на Европа. 

Ето тук е ролята на регионите и градовете, според мен, в тях-
ната дейност като спонсори на западното културно наследство. 
Културата няма свой "майчин" език или пък само една родина. 
Много често ние не се нуждаем от вербална комуникация, за да 
разбираме чужди общности: имам предвид тук изкуството на 
музиката, танца, визуалните изкуства, архитектурата. Нека не 
забравяме и литературата, във всичките й форми (както и на 
всички местни езикови диалекти); тя може да бъде наистина без-
ценен инструмент за събиране на хората, който дава възможност 
за себеизразяване, без индивидуалността да се жертва пред олта-
ра на унификацията! Трябва да уважаваме всяка творческа позиция 
заявена по нейния уникален начин: всеки филм и всяка поема, риту-
алът на звука, който достига до слушателите, всички театрални 
трупи, които пленяват публиката с езика на тялото. Tе показват 
много ясно колко важна е културата и ролята на творчеството 
(слагам тук и всички местни инициативи, които се стремят да 
постигнат международни стандарти).
 

Една от най-забележителните инициативи на европейския проект (независимо от 
проекта на юНЕСКО за световното наследство или на EUROPARAT "Културни пътеки"), 
позната на много хора не само в Европа, което само по себе си е положителен знак за 
разбирането на единството в ЕС, е инициативата Европейска столица на културата. 
Вече повече от 35 години тази програма е символ на европейската идея. През десети-
летията от началото на инициативата, създадена от Мелина Меркури, критериите за 
избор на столица са се променили, но важността и привлекателността на титлата 
остава непроменена.  

д-р eлизабет витух 
Представител на комитета 
на регионите в панела по европейска 
столица на културата

"ТРяБВА ДА УВАжАВАМЕ 
ВСяКА ТВОРчЕСКА ПОЗИ-
ЦИя ЗАяВЕНА ПО НЕйНИя 
УНИКАЛЕН НАчИН: ВСЕКИ 
ФИЛМ И ВСяКА ПОЕМА, 
РИТУАЛъТ НА ЗВУКА, КОй-
ТО ДОСТИГА ДО СЛУшАТЕ-
ЛИТЕ, ВСИчКИ ТЕАТРАЛНИ 
ТРУПИ, КОИТО ПЛЕНяВАТ 
ПУБЛИКАТА С ЕЗИКА НА 
ТяЛОТО. TЕ ПОКАЗВАТ МНО-
ГО яСНО КОЛКО ВАжНА Е 
КУЛТУРАТА И РОЛяТА НА 
ТВОРчЕСТВОТО."
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енгелберт руос, 
директор на офиса на юнеско, 
венеция

 глобално сътрудниЧество за култура 

Дами и господа,
За мен е удоволствие за участвам в тази конференция и да видя 
толкова много региони и градове, включени в инициативи, кои-
то считаме за изключително важни. Позволете ми да ви предам 
специалните поздрави на госпожа Бокова, генерален директор на 
юНЕСКО, както и на Франческо Бандарин, асистент на генералния 
директор по културата. Всички ние вярваме, че сътрудничество-
то между юНЕСКО и европейските институции е изключително 
важно за бъдещите ни общи инициативи. 

Не бих могъл да добавя много към това, което говорителите пре-
ди мене вече казаха за културата. Тя е важна и за развитието на 
науката и бъдещето на цяла Европа: вчера, днес, утре. Европейски-
ят континент е бил дом на много различни култури, религии, етно-
си, народи, в течение на хиляди години. Разнообразието на култури 
и религии е било както ресурс, така и пречка за историческо разви-
тие. Наследеното от тях изправя пред нас и предизвикателства, 
и възможности за бъдещо развитие. Днес се сблъскваме се с много 
трансформационни процеси, екологични и икономически ограниче-
ния в една област, която все още е в основата на човешкото раз-
витие. В този контекст, силата на културата е да даде тласък на 
икономическото развитие; културата има принос към социалното 
сближаване и стабилност, към устойчивостта на околната среда 
и включването на проблемни общности. Културното измерение на 

развитието означава насърчаване на културното многообразие, на инициативи, насоче-
ни към запазване на културното наследство, както материално, така и нематериално. 
Говорим тук преди всичко за програмата за световното културно наследство, но има и 
много други инициативи, които са насочени към подобни области: опазване на култур-
ното наследство от кражби и незаконния трафик на ценности, борбата с бедността, 
образованието, управлението на ресурси, опазването на биоразнообразието, промени-
те в климата. 

С други думи, обхватът и измеренията на културните дейности са много по-широки, 
отоколкото се приема обикновено. Културното и природното наследство, културното 
разнообразие са действително движещи сили за развитието на местните общности, 
и специално що се отнася до създаването на тяхна собствена идентичност. Дори не е 
нужно да споменавам за значението на културата за образованието. Разнообразието 
трябва да се мисли като местно и регионално богатство, като актив, който в повече-
то случаи не остава ограничен в рамките на една страна, нито пък в рамките на една 
политическа програма. Със сигурност мога да заявя, че културата може да ни помогне 
да предотвратим бъдещи войни, които спират социалното и икономическото разви-
тие на много региони по света. Подчертавам това, защото в Европа, и специално в 
югоизточна Европа и Средиземноморието, където ние работим, има много места, ко-
ито се нуждаят от сериозни усилия за разрешаване на конфликти и предотвратяване 
на бъдещи конфликти. Опазването на културното наследство означава да се уважават 
чуждите култури, не само грижа за собствената култура. Устойчивото развитие се 
нарича също и интелигентно развитие; днес, в условията на криза, това означава как 
можем да постигнем най-добър резултат с най-малко ресурси. Образно казано, опитва-
ме се да постигнем ефекта на камъка, хвърлен във водата, който поражда вълни в цяло-
то езеро. Когато мислим за културата, трябва да я разглеждаме като един непрекъс-
нат процес на учене, на подобряване на качеството и стремеж към съвършенство. 

"В ТОЗИ КОНТЕКСТ, СИЛАТА 
НА КУЛТУРАТА Е ДА ДАДЕ 
ТЛАСъК НА ИКОНОМИчЕ-
СКОТО РАЗВИТИЕ. КУЛТУРА-
ТА МОжЕ ДА ДОПРИНЕСЕ 
ЗА СОЦИАЛНОТО СБЛИжА-
ВАНЕ И СТАБИЛНОСТ, ЗА 
УСТОйчИВОСТТА НА ОКОЛ-
НАТА СРЕДА И ВКЛючВА-
НЕТО НА ПРОБЛЕМНИ ОБщ-
НОСТИ."

haps subtitled) and every poem, whose ritual sounds reach the ears and hearts of the listeners, 
all theater groups which fascinate their audiences with their body language, they show exactly 
what importance culture and creativity have (unevitably competing with initiatives in the neigh-
bourhood and oriented towards international standards).

One of the most outstanding landmarks of the European project (apart from the UNESCO 
"World Heritage" and the EUROPARAT "Culture Paths"), which most people are aware of, not 
just in Europe, and which is a positive sign of the understanding of unity, is the title of Euro-
pean Capital of Culture (ECoC). For more than 35 years now, this initiative has made visible the 
European idea. Over the decades, the criteria for selection have changed but the attractiveness 
of this prize created by Melina Mercouri continues unabated. In particular, since the fall of the 
"iron curtain," participation and interest in the initiative have increased. For 2016, 14 Polish and 
26 Spanish cities applied to become capital of culture. That is a large number of cities, which, 
of course, creates real difficulties and challenges for the European Commission and for the jury 
members. This year, we have set online consultations which have shown that it is probably go-
ing to be necessary for us to change the selection criteria once again. The criteria should be 
geared more towards the regions, as will be partially the case with Marseille in 2013, in order to 
better divide the financial and organizational burdens. The procedure which is currently in place, 
envisions the award to go to one city from an ‘old’ member state and one from a new EU mem-
ber. This year award winners are Tallin and Turku, next year Maribor and Guimarães. This set-up 
is particularly interesting, because it makes the European "surplus value" even more visible.  
All of these things are brought together in a European concept of unity, but respecting the 
special "genius loci" and unique vested interest, in order to ensure that everything is not just 
pulled along in one single direction in the wake and maelstrom of globalization. Diversities and 
common interests, brightness and darkness, major and minor shall be orchestrated to a unique 
concert! This is why we feel that awarding the European Capital of Culture is something which 
will remain attractive for a long time in the years to come. Thank you. 
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the power of culture is to boost economic development. Culture can bring social cohesion and 
stability, environmental sustainability and the inclusion of resilient communities. The cultural 
dimension of development lies in the promotion of cultural diversity, through initiatives which 
safeguard the cultural heritage, both tangible and intangible. We are talking mainly about the 
world heritage program, but we have many other programs focusing on similar issues: from 
protection of cultural property against looting and illicit trafficking, to responding to contempo-
rary challenges, such as poverty and education, resource management, safeguarding biodiver-
sity, and climate change. 

The dimension of culture is much broader than we usually think. Cultural and natural heritage, 
cultural diversity are driving forces for development in order to create local identity. Culture is a 
very important factor in education. So, the diversity has to be seen as a local and regional as-
set which does, often or mostly, go beyond borders or political programs. Culture can also help 
avoid further conflicts and wars that hinder social and economic development. I underline this 
because in Europe, and overall in our focus area in Southeast Europe and the Mediterranean, 
we have a lot of hot spots where we are working on conflict resolution and conflict prevention. 
Safeguarding cultural heritage means also respecting other cultures and not only promoting 
one’s own culture. 

Sustainable development is also called intelligent development. In today's world with the eco-
nomic crisis, how can we achieve a huge impact with a little input? This is like the stone falling 
into the water and creating waves all over the lake. I think that what we need is a permanent 
learning process, achieving quality and excellence. 

The real impact of culture can be only achieved if there is a real added value for the people. 
This means all people should be involved in such a process. The important thing is the commit-
ment of all stakeholders and the political leaders and their willingness for cooperation. These 
are the relevant factors in the framework of culture as a driving force for development. 

I would also like to underline that regarding global change, the adaptation and efficient use 
of natural and cultural resources are the key factors for prosperity and stability, especially in 
South-East Europe and the Mediterranean. Achieving sustainable development is a cross-
cutting priority for UNESCO; our programs encompass the convention on the protection of the 
world cultural and natural heritage. There are other standards like the convention and protec-
tion of the underwater culture heritage or the safeguarding of intangible cultural heritage, the 
protection and promotion of the diversity of cultural expression, the landscape convention, 
which has been discussed recently and not yet endorsed. There are many other standards 
which can be easily adapted to different programs around the world. Certainly, the world heri-
tage program will remain one of the flagship programs of UNESCO. The real question is how 
many sites we can include into the world heritage list in order not to lose credibility. 

The biosphere reserve model is another important program with a holistic approach, combining 
multiple aspects including culture, especially tangible, intangible heritage and cultural industry 
beside science, environment and education. I believe more could be done to increase the vis-
ibility of these role model areas. In Bulgaria, we have 16 of them, in South-East Europe another 
40, and in Europe nearly 100 biosphere reserves. They offer a model how to integrate different 
fields of culture and nature protection into the daily life. 

Finally, I would like to congratulate you for your valuable program, which represents a signifi-
cant step towards the important achievement of living together enjoying cultural diversity in 
Europe.

engelBert ruoss, 
director of unesco venice office  

Истинското въздействие на културата може да се постигне само ако има реална доба-
вена стойност за хората. Това означава всички граждани да са въвлечени в процеса. Ин-
телигентните иновации, за които чухме, изискват ангажираност и участие на всички 
заинтересовани страни, на политическите лидери, и съгласие за сътрудничество от 
всички тях. Това са важни фактори в рамките на културните и творчески индустрии, 
когато ги разглеждаме като движеща сила на обществено развитие. Искам да спомена 
тук и че въпросът за глобалното изменение на климата, адаптацията към ефективно 
използване на природните и културни ресурси по мое мнение са изключително важен 
фактор за просперитета и стабилността, особено в района на югоизточна Европа и 
Средиземноморието. Постигането на устойчиво развитие е приоритет на юНЕСКО; 
програмите ни в тази посока включват конвенциите за опазването на световното 
културно и историческо наследство. Към тях можем да добавим и други документи, 
като конвенциите за опазване на световното подводно културно наследство, опазва-
нето на нематериалните културни ценности, опазването и насърчаването на раз-
нообразието на културни форми, конвенцията за ландшафтното богатство, която 
беше обсъждана, но все още не е официално приета. Основният въпрос е какво и колко 
точно можем да включим в списъка на световното историческо наследство, без този 
списък да загуби валидност. Убеден съм, че тази програма ще остане една от най-ва-
жните инициативи на юНЕСКО. Моделът за биосферни резервати е също една такава 
важна инициатива, която интегрира различни аспекти на културата, нематериалното 
наследство и образованието. Може да се направи още много за повишаване на публич-
ността и информираността по тези инициативи. В България ние имаме 16 такива 
резервата, 40 в югоизточна Европа, около 100 в Европа, които можем да използваме 
като модели за успешно интегриране на различни аспекти на опазването на културата 
и природата в нашето ежедневие. 
Искам да ви поздравя за тази програма и конференцията, която организирате днес. 
Това е важна стъпка напред към създаването на общност, в която можем да живеем 
заедно и да се радваме на културното богатство на Европа.  

 gloBal cooperation for culture 

Ladies and Gentlemen, 
It is a pleasure for me to participate in your meeting and to see the involvement of so many 
regions and cities into initiatives which UNESCO considers as highly important. 

It is also a pleasure for me to forward the greetings of Ms. Irina Bokova, our Director General, 
and Francesco Bandarin, our Assistant Director-General for Culture. They believe that the coop-
eration between UNESCO and the European networks is highly significant for the future of our 
joint endeavors in Europe. 

There is nothing more I could add to what the speakers have 
already said about culture this afternoon. Culture was, is and 
will always be essential in education and science and for the 
development of Europe. For several thousands of years our 
region has met with different cultures and people: a mixture 
of peoples, religions, cultures, ethnic groups from all over the 
continent. Cultural and religious diversities in this area have cer-
tainly been a resource but, unfortunately, also an obstacle for 
development.  Now we see both the challenges and the oppor-
tunities for the future. We have social transformation processes, 
economic and ecological limitations in a very vulnerable area 
which is still the core of human development. In this context, 

"IN THIS CONTExT, THE 
POWER OF CULTURE IS 
TO BOOST ECONOMIC 
DEVELOPMENT; CULTURE 
CAN BRING SOCIAL 
COHESION AND STABILITY, 
ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY AND THE 
INCLUSION OF RESILIENT 
COMMUNITIES."
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Надяваме се, че предложените в тази брошура текстове ще поставят началото на дългосрочен 
стратегически дебат за мястото и развитието на културата и културните и творчески индус-
трии в България. Тази конференция е част от планираните инициативи на Столична община и на 
Асоциацията за развитие на София, посветени на кандидатурата на града за Европейска столица 
на културата 2019. В периода от декември 2010 досега успяхме да проведем няколко обществени 
дискусии посветени на тази инициатива, включително и конкурс през юни 2011 за лого система 
на кандидатурата на града. Включването на гражданите на София в този процес, както и на други 
неправителствени организации, културни институции и културни оператори, артисти и експерти, 
гарантира общност на усилията, идеите, и резултатите. Екипът на Асоциацията работи в тясно 
сътрудничество със специалистите, представени в тази брошура, както и с европейски градове, 
които са били носители на титлата и с градовете от България и Италия, които се състезават за 
титлата през 2019г. 

Уроците, които научихме досега, показват че такъв голям проект може да успее само ако следва 
както последните постижения в теоретичните изследвания посветени на културата и изкуството, 
така и последните постижения в областта на културния мениджмънт и стратегиите за развитие 
на общността, основани на знание и социално сближаване. Планираните от нас бъдещи инициативи 
включват конференции, публични дискусии, културни събития, съвместни проекти с партньорски 
организации от европейски страни. На специализираната интернет страница, посветена на кан-
дидатурата на града за Европейска столица на културата www.sofia2019.bg, можете да намерите 
подробна информация за всеки етап от подготовката на кандидатурата и да се включите в органи-
зираните събития като съавтори или участници. Нека да мислим и работим заедно за града такъв, 
какъвто искаме да го видим в следващите години.  
 
Екип на Асоциацията за развитие на София: Светлана Ломева, Деница Лозанова, Севдалина Войнова, 
Зои Борисова, Александър Политов, Румяна Заралиева

We have decided to compile this volume with conference proceedings as the first step to a long-term strategic 
debate about the role and potential of culture and the cultural and creative industries in Bulgaria. The confer-
ence was one of the initiatives, planned by Sofia Municipality and Sofia Development Association (SDA) as part 
of the city’s application for European Capital of Culture 2019. Since December 2010, SDA has organized sev-
eral successful public discussions, dedicated to this project, including an international contest for a logo system 
for the candidature, which took place in june 2011. The involvement of the citizens of Sofia in these events, as 
well as of other non-governmental organizations, cultural institutions and cultural operators, artists and experts, 
ensures the joint ownership of all efforts, ideas, and achievements. The team of Sofia Development Association 
works in cooperation with the scholars and public officials featured in this volume, as well as with many Euro-
pean cities, which have been awarded the title European Capital of Culture (ECoC). We have also established 
strong relationships with the cities in Bulgaria and Italy that will be competing for the title in 2019.
 
The lessons we have learned so far show that the success of a major project such as this one depends on pull-
ing together a range of resources, including both the latest developments in the research on culture and art, as 
well as the most innovative aspects of cultural management and development strategies based on knowledge 
and social cohesion. We are looking forward to another year of hard work and many new initiatives: conferenc-
es, public discussions, cultural events, joint projects with European partners in the field of culture and commu-
nity development. The new website launched just recently www.sofia2019.bg, dedicated to the cultural pro-
gram in Sofia and ECoC, provides detailed information about each stage in the application process and offers 
opportunities for citizens and stakeholders to get involved in various events as co-organizers and participants. 
 
join us and let us all work together for the city of our dreams. 

Sofia Development Association: Svetlana Lomeva, Denitza Lozanova, Sevdalina Voynova, zoi Borissova, 
Alexander Politov, Roumyana zaralieva

В заключение 
Closing Remarks
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speaKers

dessislava gavrilova is founder-director (together with Tzvetelina Iossifova) of The Red House 
Centre for Culture and Debate in Sofia. Since 2005, Dessislava Gavrilova has been the Director of 
the Center for Arts and Culture of the Central European University, Budapest. She established and 
ran the Open Society Institute - Budapest Performing Arts Network Programme (1997-2000), stimu-
lating independent artistic work and innovation across Eastern and Central Europe and the former 
Soviet republics. She holds MA (with honours) in Public Policy (CEU, Budapest). 

elisaBeth vitouch hods a PhD from the University of Vienna. She also completed an acting 
and singing training. In 2010 she was awarded a professorship title by a decree of the federal 
president. Since April 2001, Dr. Vitouch has been serving as member of the Vienna City Council 
and the Provincial Parliament for the Austrian Social Democratic Party. Dr. Vitouch is a member of 
the Committee of the Regions (CoR) in Brussels, political group coordinator of the expert commis-
sion on Education, Training and Cultural affairs. Chair of the PES-women in the CoR. Since 2010, 
she has been on the jury for the European Capital of Culture.

engelBert ruoss took up his duties of Director of the UNESCO Venice Office in 2006. From 
1986 to 2001, he held the position of Curator and Vice-Director of the Natural History and Ar-
chaeology Museum in Luzern Kanton, Switzerland. From 2001-2006, he also consulted for EU and 
SDC regional sustainable development programmes.

pier luigi sacco is Professor of Cultural Economics, IULM University (Milan). He also teaches 
Economic Thought at San Raffaele University (Milan), and Cultural Industries at the University 
of Italian Switzerland (Lugano). Prof. Sacco does an extensive research and consulting activity 
internationally on cultural economics, cultural and creative industries and culture-led local de-
velopment, with a special focus on the European Capital of Culture initiative. He has published 
extensively and is in the scientific board of the Creative industries Journal, Economia della Cultura, 
Quality and Quantity and Mind and Society.

todor choBanov, Deputy Minister of Culture, Bulgaria. He graduated from Sofia University 
with a degree in archaeology. His professional interests are in the field of preservation of the cul-
tural artifacts and monuments. He has worked as Head of Inspectorate for Cultural Heritage in 
the National Centre for Museums, Galleries and Art in the Ministry of Culture. Since 2007, he has 
been appointed as expert in the Supreme Court of Cassation. 

ursula männle is a political scientist. She is a member of the Bavarian Landtag and Chairper-
son of the Committee of Federal and European Affairs. Former member of the German Bundestag 
(Parliament) and former Minister of Federal Affairs. Currently, she is a member of the Committee 
of the Regions.

говорители 

десислава гаврилова е основател (заедно с Цветелина йосифова) и директор на червена-
та къща за култура и дебат в София. От 2005г. Гаврилова е директор на Центъра за изку-
ство и култура на Централно-европейския университет, Будапеща. Между 1997-2000, тя е 
основател и управлява програмата на Институт Отворено общество-Будапеща, Performing 
Arts Network Programme, както и програмата Performing Arts Programme на Сорос Центъра за 
изкуствата от неговото основаване през 1994 до 1996. Тя има MA по публична политика от 
Централно-европейския университет, Будапеща. 

eлизабет витух завършва романистика и психология във Виенския университет, откъдето 
има и докторска степен. През 1991 е наградена със златен медал за заслуги на провинция Виена. 
От 2001, д-р Витух е член на Виенския градски съвет и на местния парламент в провинция Вие-
на от Австрийската социалдемократическа партия. Витух е член на Комитета на регионите и 
координатор на политическата група в експертната комисия по образование, младеж и научни 
изследвания към Комитета; координатор на жените от ПЕС в Комитета на регионите. От 
2010, Витух е избрана и за член на журито на програмата Европейска столица на културата.

енгелбърт руос поема позицията директор на офиса на юНЕСКО във Венеция през 2006. От-
тогава ръководи екип от 37 специалисти във Венеция, Сараево, Тирана, Анкара, Скопие и Подго-
рица. Роден в швейцария. От 1986 до 2001, заема позицията куратор и заместник-директор 
на Музея за естествена история и археология в кантона Луцерн, швейцария. От 1998 до 2006, 
ръководи създаването на Entlebuch биосферен резерват в швейцария и оттогава е негов нау-
чен директор. Консултант към Европейската комисия по устойчиво развитие. 

Пиер луидЖи сако е професор по икономика на културата в университета IULM (в Милано). 
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