месец

Януари 2019
ПЛОВДИВ
ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019
Инициативата „Европейска столица на културата” е сред най-престижните и популярни европейски
културни събития. Замислена е с цел да допринесе за сближаването на европейските народи.
Решение за нейното осъществяване е взето през юни 1985 г. от Съвета на министрите на
културата на Европейския съюз по инициатива на Мелина Меркури. В периода след 1985 г. повече
от 40 града са избрани за титлата „европейска столица на културата“ – от Стокхолм до Генуа, от
Атина до Глазгоу, от Краков до Порто.
Събитието може да донесе огромни ползи за градовете в културно, социално и икономическо
отношение в рамките на самата година и след това. То е уникална възможност за обновяване на
градовете, за промяна на представата за тях и за тяхното популяризиране в европейски и
международен план. Силно се вярва, че ECoC значително увеличава социалните и
икономическите ползи, особено когато събитията са вградени като част от дългосрочна стратегия
за развитие на градовете и околностите[1]. По изчисления на някои предишни успешни столици
всяко евро, инвестирано в събитието, може да генерира печалба в размер между 8 и 10 евро. Така
събитието може да допринесе за растежа и заетостта.
Европейските столици на културата могат да дадат ценен принос за социалното включване и
диалога между културите.
Пловдив е първият български град Европейска столица на културата. Двадесет години след като
беше домакин на Месеца на културата през 1999 г., градът отбелязва през 2019 г. най-престижната
културна инициатива на Европейския съюз. Пловдив е избран за Европейска столица на културата
2019 с решение на 13 членно международно жури от 5 септември 2014 г. Градът печели титлата
след състезание на национално ниво със София, Варна и Велико Търново.
Европейска столица на културата е уникален за България проект, който предоставя нови
възможности за развитие на потенциала на града победител и нова международна видимост на
българската култура като цяло. В програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019
са включени дейности и събития също в Южен Централен район на България.
Матера в Южна Италия е побратимата на Пловдив - Европейска столица на културата през 2019
г. Двата града взаимодействат активно по общи проекти и инициативи. Матера е носител на
титлата заедно с регион Базиликата.

1

Концепцията „Заедно“ върху която стъпва кандидатурата на Пловдив е оценена като изключително
значима за развитието на културния и социален живот на Пловдив. Концепцията е посочена като
идеен пример за успешно съчетаване на историческото наследство на града с
предизвикателствата и проблемите на съвременния живот, с визия за бъдещо развитие. Високо
оценена в концепцията „Заедно“ е и амбициозната задача чрез културата да се обединят хората
от различните поколения, етноси и вероизповедания в Пловдив и целия Южен централен район.

Източници: https://bg.wikipedia.org/wiki/
https://plovdiv2019.eu/bg
Повече информация: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
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Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията,
публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза.

