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Градоначалник на Град Скопје

Коце Трајановски
Почитувани сограѓани,
Град Скопје ја иницираше првата работилница „Значењето на
титулата - Европска престолнина на културата“ во рамките на
активностите за номинирање на градот Скопје како можен кандидат за
титулата на Европската комисија 'Европска престолнина на културата'.
Оваа активност е дел од залагањата и напорите за европска
интеграција на градот Скопје како главен град на Република Македонија земја со повеќегодишен кандидатски статус за членство во Европската
унија.
На оваа активност ѝ претходеше усвојувањето на „Информацијата за започнување на постапка и потребните активности за
номинирање на градот Скопје за европска престолнина на културата од
страна на Советот на Град Скопје на 35-та седница одржана на 2
декември 2014 година, како и усвојувањето на Одлуката за формирање
на Иницијативен одбор „Скопје - eвропски град на културата“ на 53-та
седница на Советот на Град Скопје одржана на 22 септември 2015 година.
Иницијативниот одбор почна да работи на својата прва конститутивна
седница, која се одржа во октомври 2015 година.
Можноста која ја има градот Скопје за аплици-рање за титулата
'Европска престолнина на културата' стана достапна во 2014 година со
усвојувањето на „Одлуката на Европскиот парламент и на Советот за
утврдување на акцијата на Унијата за Европските престолнини на
културата за периодот од 2020 година до 2033 година“.
На Скопје, како град на земја со кандидатски статус за членство во
ЕУ, му остануваат можностите да се пријави на еден од повиците за
стекнување на титулата 'Европска престолнина на културата'
резервирани за земјите со кандидатски статус, и тоа во 2024, 2027, 2030 и
во 2033 година.
Свесни сме дека културата сѐ повеќе зема важно место во
развојот на градовите во Европската унија, но исто така свесни сме дека
културата претставува двигател на урбаниот, но и на социоекономскиот
развој на градовите и регионите околу нив.
Исто така, за да се оствари оваа цел - стекнување на титулата
'Европска престолнина на културата', освен инфраструктурни и човечки
капацитети, потребно е да се покаже и политичка подготвеност и волја, да
се прифатат европските и светските текови и новитети на полето на
културата, и третманот на културата како приоритетна област за развој на
градот.

Искуствата покажале дека иницијативата 'Европски престолнини
на културата' прераснала во една од најамбициозните културни
иницијативи на Европа, како и една од најмногу почитуваните од страна
на европските граѓани.
Покрај првобитните цели на иницијативата 'Европските
престолнини на културата' со кои, меѓудругото, се нагласува богатството и
разновидноста на европските култури, градовите коишто биле носители
на оваа титула со текот на времето, исто така, имаат додадено и нова
димензија, користејќи го двигателното влијание на титулата за
стимулирање на нивниот општ развој.
Наша цел е да покажеме подготвеност и стремеж, градот Скопје,
со помош на активностите за кандидирање и стекнување на оваа титула
во наредните години да ги постигне следниве цели:
- Преземање на низа активности за зголемување на туризмот и
развој на креативните индустрии;
- Подигнување на степенот на развој на меѓународната соработка
на градот;
- Активности за повисок степен на културен развој во градот.
Би сакал да напомнам дека оваа активност е сегмент од мојата
програма за работа за периодот 2013-2017, поточно, проектот: Скопје град на културата, со кој се обврзавме да почнеме активности за
подигање на свеста за можностите, градот Скопје да се јави на еден од
повиците на Европската комисија како можен потенцијален кандидат.
Градот Скопје во изминатите години континуирано работи на
унапредување на состојбите во културата посебно во градските културни
установи. Имено, се изврши реновирање на Младинскиот културен
центар, Зоолошката градина, Културно-информативниот центар,
Детскиот културен центар - Карпош, Градската библиотека „Браќа
Миладиновци“, како и на повеќе музејски поставки во Музејот на Град
Скопје, а предвидено е ваквите инфраструктурни инвестиции да
продожат и во иднина.
Во меѓувреме беа воспоставени нови манифестации, но се
продолжи и со континуираната поддршка на многу етаблирани
меѓународни филмски, театарски и музички фестивали, како и фестивали
и проекти од областа на визуелните уметности и дизајнот кои се
одржуваат во Скопје, а за следната година предвидена е изработка на
нова повеќегодишна Стратегија за развој на културата.
Градот Скопје и Иницијативниот Одбор „Скопје - eвропски град на
културата“ и понатаму ќе продолжат со полна поддршка на сите
активности кои следуваат во наредниот период, а сѐ со надеж дека еден
ден ќе бидеме дел од големото семејство на 'Европски престолнини на
културата'.
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Mayor of the City of Skopje

Koce Trajanovski
Fellow citizens,
The city of Skopje has initiated the first workshop “The significance of
the title 'European Capital of Culture'” as part of the activities for nomination
of the city of Skopje as a potential candidate for the title granted by the
European Commission, “European Capital of Culture”.
This activity is part of the endeavours and efforts for European
integration of the city of Skopje as the capital of the Republic of Macedonia a
country with long-standing EU candidate status.
This activity had been preceded by the adoption of the Information on
Starting the Procedure and the Necessary Activities for Nominating the city of
Skopje as a “European Capital of Culture” by the City Council of Skopje on the
35th session held on the 2nd of December 2014, as well as by the adoption of
the Decision for formation of an Initiative Committee “Skopje European
Capital of Culture” on the 53rd session of the City Council of Skopje held on 22
September 2015. The Initiative Committee started its work on the first session
held in October 2015.
The opportunity for the city of Skopje to apply for the ECoC title
became available in 2014 with the adoption of the European Parliament and
Council's Decision for establishing a Union action for the European Capitals
of Culture for the years 2020 through 2033.
Skopje, as a city belonging to a country with EU candidate status, has
the opportunity to submit an application to one of the calls for getting the
ECoC title, which is reserved for the countries with a candidate status for 2024,
2027, 2030, and 2033.
We are aware that culture plays a more important role in the
development of EU cities, but we are also aware that culture represents a
carrier of the urban and socio-economic development of the cities and their
surroundings.
Additionally, in order to achieve this objective - the European Capitol
of Culture title , besides showing infrastructural and human capacities, there
is a need to also show political preparedness and will to accept the European
and global trends and novelties in the field of culture, and the treatment of
culture as a priority area in the development of the city.
General experience reveals that ECoC initiative has become one of the
most ambitious cultural initiatives of Europe, and one of the most respected by
European citizens.

Besides the early aims of the ECoC initiative, which emphasizes the
richness and diversity of the European cultures, the cities that have carried this
title so far had also added a new dimension to it using the driving influence of
the title in the stimulation of their shared development.
Our aim, in addition to providing assistance in the bidding activities and
winning this title, is to show the city of Skopje is ready and eager to accomplish
the following goals in the years to come:
- Undertaking series of activities for increasing the tourism and the
development of creative industries;
- Increasing the development of city's international cooperation
- Activities for greater cultural development of the city.
I would also like to add that this activity is a segment of my planned
activities for the period 2013-2017, more precisely the project: Skopje - City of
Culture, where we make a commitment to begin with the activities for raising
the awareness about the possibility that the City of Skopje can participate in
one of the European Commission calls as a potential candidate.
In the past few years, the city of Skopje has been working on
promotion of the conditions in culture, especially in the city cultural
institutions. We have renovated: the Youth Cultural Center, the ZOO, the
Cultural Info Center, Children's Cultural Center - Karposh, “Brakja Miladinovci”
Library, a lot of permanent exhibitions in the Museum of the City of Skopje
have been refreshed, while these infrastructural investments are also to
continue in the future.
In the meanwhile, several new manifestations have been established,
and we have also continued to support numerous prestigious international
film, theatre and music festivals, as well as festivals and projects in the area of
visual arts and design held in Skopje, while for the next year we anticipate the
preparation of a new long-term Strategy for cultural development.
The city of Skopje and the Initiative Committee “Skopje European
Capital of Culture” will continue to fully support the activities in the following
period hoping that one day we will become part of the great family of
European Capitals of Culture.
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Професор Бранислав Саркањац - член на Иницијативен одбор

Работилницата e насловена „Значењето на титулата 'Европска
престолнина на културата' и нејзиниот придонес за културен и општ
развој на градот“.
Веднаш да одговорам на прашањето содржано во насловот.
Место паушално кажување дека значењето е големо и придонесот
значаен, ќе наведам некои факти собрани од искуствата на некои од 52
града кои досега биле носители на титула. На пример, градот Лил,
Франција, беше град на културата во 2004 година - на едно вложено евро
јавни пари во проектот, на градот му се вратиле осум евра; во унгарскиот
Печуј во 2010 година бројот на туристи бил зголемен за речиси 30 отсто;
во проектот за Марсеј во Франција, во 2013 год. се влеани 16,5 милиони
евра од над 200 (двесте) приватни компании; во малиот белгиски град
Монс, со одвај 100 илјади жители (кој во оваа година ја делеше титулата
со Плзен, Чешка), за овој проект се изградени пет музеи.
Градот ќе добие многу, не само во таа година во која се надеваме
дека ќе биде 'Eвропски град на културата', туку воопшто во сите фази
додека се дојде до титулата. Тоа ќе значи развој на градот на економски и
на културен план.
Ќе се зголеми бројот на туристи, градот ќе се интернационализира, ќе биде повидлив и попрепознатлив.
Целта на оваа иницијатива во основа е да се покаже културното
богатство и културната разновидност на градовите во Европa; да
придонесе кон подобро меѓусебно разбирање на граѓаните на Европа; да
се негува чувството на припадност на иста заедница (Европа).
И по правило, градовите што аплицираат го истакнуваат своето
богато културно богатство и мултикултурниот карактер на градот.
Во почетокот ќе мора да поставиме здрава платформа врз која ќе
можеме да го градиме проектот „Скопје - eвропска престолнина на
културата“. И да го вклучиме креативниот потенцијал на колку што е
можно повеќе луѓе. Од деловната (бизнис) заедница, невладиниот
сектор, универзитети стопанственици, професори, уметници, ученици и
граѓани кои ќе волонтираат со различни проекти.
Проектот подразбира многу активности, но и силно користење на
медиумите, рекламирање, лобирање. Еднакво важна ќе биде и
соработката и размената на искуства со други градови и партнери низ
Европа.
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Кога се зборува за културата на Европа - многу често се истакнува
дека е тоа култура на градови. И ако ги видиме процентите, поголемиот
дел од населението живее во градови. Затоа се зборува за 'Европска
градска култура'.
И таа се бара во почитувањето на различностите и разновидноста.
Сите градови се единствени и посебни. Скопје треба да го прикажеме во
својата посебност.
Скопје може да даде голем придонес за европската градска
култура со својата историја, со своите културни обележја.
Има секогаш неколку општи барања за потенцијалната
престолнина на културата: Дали можеме да ја нагласиме на свој
автентичен начин важноста на културните различности? Дали сакаме да
го обновиме духот на градот? Дали сакаме да го интернационализираме?
Дали сакаме да го развиеме туризмот? На сиве овие прашања одговорот
што можеме да го дадеме како Град Скопје е позитивен.
Мора да се нагласи дека иницијатавата „Скопје - eвропска
престолнина на културата“ не се ограничува само на градот Скопје. Не
станува збор само за Скопје. Станува збор за целиот регион. И Тетово и
Куманово неизоставно мора да се вклучат, но и градови како Кратово и
Охрид.
Значи, се работи за тоа да се потпреме на илјадната историја на
градот и да откриваме нови пристапи, нови идеи, погледи. И да ги
насочиме институциите (како партнери) во покажувањето на
единственоста на културата на Македонија да дадат придонес за
иднинaта на културата на целиот континент.
Скопје 2027 е приказна за нас. Приказна која треба добро да ја
раскажеме.
И прво треба да покажеме дека знаеме добро да ја раскажеме.
Оваа иницијатива е шанса да проговориме за себе на многу
начини и на многу места во Европа. И тоа ќе го правиме стрпливо и
сериозно. Има повеќе од 10 години пред нас.
Приказната мора да биде разбирлива за сите, не само за нас. Но,
во тоа не смееме да го изгубиме автентичното. Идејата не е да направиме
стотици културни настани само по урнекот на поранешните градови.
Во крајна линија, проектот треба да го направи Скопје
пофункционален град, поатрактивен за туристи, подобар за живеење и
попрепознатлив во Европа. И во тоа ќе ја покажеме европската
аспирација.

14

15
Prof. Branislav

Sarkanjac - member of the Initiative Committee

The title of the workshop is “The significance of the title 'European
Capital of Culture' and its contribution to the cultural and general
development of the city”.
I would like to start by answering the question contained in the title.
Instead of roughly saying that it has a great significance, I will just list several
facts learned from the experience of some of the 52 cities that carried this
title. For example, Lille, France, which was Capital of Culture 2004 yielded €8
for each Euro from the public money invested in the project; the number of
tourists in Hungarian Pécs saw an increase of 30% in 2010; the Marseille
project in France in 2013 earned €16.5m from more than 200 private
companies; the small Belgium town of Mons, with around 100,000 citizens,
(which carried the title this year along with Pilsen, Czech Republic) has built
five museums for this project.
The city will gain a lot not only during the year when we hope it will
become European Capital of Culture, but also throughout all of the phases
leading to the title. This will mean economical and cultural development of
the city. The number of tourists will increase; the city will be internationalized,
becoming more visible and recognisable.
Basically, the goal of this initiative is to show the cultural heritage and
cultural diversity of the European cities; to make a contribution to the
improved mutual understanding of the citizens of Europe; to foster the sense
of belonging to the same community (Europe).
That being said, the applicant cities generally emphasize their rich
cultural heritage and multicultural character.
At the beginning, we will have to create a solid platform on which we
could develop Skopje European Capital of Culture project, and also to include
the creative potential of as many people as possible. This would mean people
from the business community, the non-governmental sector, universities
businessmen, professors, artists, students and citizens who will volunteer
with different projects.
The project implies numerous activities, but also extensive use of the
media, advertising houses, lobby groups. Another equally important factor
shall be the cooperation and exchange of experiences with other cities and
partners around Europe.
Very often, when discussing European culture, the emphasis is put on
the fact that it is the culture of the cities. If we inspect the percentages, most
of the population lives in the cities. Hence why it is often termed European city
culture.

It is a requirement for respecting the differences and diversities. All
cities are unique and exquisite. We should showcase Skopje in all of its
exquisiteness.
Skopje could make a great contribution to European city culture with
its history and cultural features.
The potential Capital of Culture has to meet several general
requirements: Are we able to provide an authentic emphasis on the cultural
diversities? Do we crave for rejuvenation of the city? Do we want its
internationalization? Do we wish to develop the tourism? As a city, Skopje can
answer all of this questions only affirmatively.
It has to be pointed out that the initiative Skopje-European Capital of
Culture is not restricted to Skopje only. It does not concern only Skopje. It
concerns the whole region. It should also include Tetovo and Kumanovo, and
some other cities such as Kratovo and Ohrid as well.
In other words, it is a case of relying on city's history spanning over
thousands of years, and discovering new approaches, new ideas and concepts.
And also about directing the institutions (as partners) towards boasting the
cultural uniqueness of Macedonia and contributing to the better future of the
whole continent.
Skopje 2027 is a story about us. A story we have to tell in a good way.
But first of all, we have to show that we are good at telling stories.
This initiative is a chance to talk about ourselves in various ways and in
a lot of places in Europe. We are going to do that with patience and
seriousness. We have more than 10 years ahead of us.
Everyone has to understand the story, not only us. Yet, we should not
stray from the path of authenticity. It will not suffice just to copy the model of
the previous capitals and prepare hundreds of events.
After all, this project will transform Skopje into a more functional city,
and more attractive for the tourists; it would improve the living conditions and
make it more recognisable in Europe. It is an opportunity to demonstrate our
European aspiration.
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Тања Балаќ - раководител на Секторот за јавни дејности
Скопје на патот кон титулата 'Европска престолнина на културата 2027'
Титулата 'Европска престолнина на културата' е најважниот
проект на Европската унија во областа на културата, а до 2020 година
повеќе од 60 европски градови ќе бидат носители на оваа титула.
Проектот кој почна како идеjа, зачната во јануари во далечната
1985 г. при средбата меѓу некогашната грчка министерка за култура
Мелина Меркури (Melina Mercouri) и некогашниот француски министер
за култура Жак Ланг (Jack Lang), кои на атинскиот аеродром го чекале
авионот што доцнел, во изминатите 30 години, стана најпрестижната и
најпосетуваната културна манифестација во Европа.
Насловот 'Европска престолнина на културата' за секој европски
град претставува голема чест, но воедно и голема можност да ја зацврсти
својата позиција на европската културна мапа.
Многубројни градови досега се натпреваруваа за оваа титула и
овој интерес до денденес воопшто не е намален, напротив на пример, во
Италија, за 2019 година се кандидираа 19 града; во Хрватска, за 2020
година - 9 града, итн.
Градовите културно се натпреваруваат од повеќе причини, а
најчесто со желба да ја зголемат својата меѓународна препознатливост,
но и да ја подобрат својата културна инфраструктура и културна понуда.
Проектот 'Европска престолнина на културата', за секој град кој се
кандидира, претставува исклучителна множност да го претстави своето
културно наследство, како и своето современо уметничко творештво на
европската, стручната и на пошироката јавност. Во исто време,
претставува и можност преку овој проект да се побараат решенија за
проблемите не само во областа на културата туку и во сите други области
коишто се важни за долгорочниот развој на градот економијата,
туризмот, собраќајната инфраструктура, урбанистичкото планирање,
итн.
Гледано од стручен аспект, би можеле да кажеме дека
кандидирањето за оваа титула претставува културолошка должност на
секој главен град, а за тоа секако сведочи и податокот дека досега 17
главни градови беа носители на титулата 'Европска престолнина на
културата'. Ретки се европските градови, како што се Лондон и Виена, кои
не се кандидирале никогаш, но тоа секако било последица на нивната
политичка одлука и желба да им се даде шанса на другите градови.
Сите преостанати европски главни градови поминале низ процесот на
кадидатура за оваа престижна титула, дури и во случаите кога не биле
избрани, како на пример: Будимпешта за 2010, Љубљана за 2012, Софија
за 2019, Даблин и Загреб за 2020 година.
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Во периодот 1985-2000, 13 главни градови беа носители на титулата
'Европска престолнина на културата'. Во периодот 2009-2014, 3 главни
градови на новите членки на ЕУ (Литванија, Естонија и Летонија), исто
така, беа европски престолнини на културата. Градот Истанбул беше
културна престолнина за 2010 година.
Во тој контекст, и Скопје размислува за кандидатура за титулата
'Европска престолнина на културата за 2027 година' и секако дека покрај
желбата и можноста е неопходна и политичка поддршка, што е еден од
важните критериуми според правилата на Европска унија.
Како што многу пати е истакнато, на овој проект гледаме како на
можност од една страна, да го претставиме своето културно наследство и
уметничко творештво на Европа и на светот, а од друга страна, и како
обврска да се направат низа чекори што се неопходни за еден долгорочен
развој на градот Скопје во целина. Зајакнувањето на капацитетите на
културниот сектор, изградбата на новa и реконструкцијата на постојната
културна инфраструктура, програмското зајакнување на јавниот и на
граѓанскиот сектор, потесната соработка и поврзувањето со
меѓународните уметнички текови, зајакнувањето на културниот туризам
се само дел од чекорите коишто ќе мора да ги направиме на долгиот пат
кон оваа престижна титула.
Меѓународната работилница со наслов „Значењето на титулата
'Европска престолнина на културата' и нејзиниот придонес за културен и
општ развој на градот“ ја организиравме со намера да ги слушнеме
размислувањата и советите од стручните лица и експертите, кои биле или
сѐ уште се директно вклучени во подготовката на апликацијата за своите
градови. Како што истакна програмскиот директор на Проектот 2021
Момчило Бајац, еден од четворицата учесници, ваква работилница во
Нови Сад направиле на крајот на процесот за кандидирање во првиот
круг, а од неговите зборови можевме да заклучиме дека сме на
вистинскиот пат. Всушност, раниот почеток на подготовка за кандидатура
го сметаме за наша предност. Имено, како што покажаа досегашните
многубројни примери, најголеми изгледи за успех имаат оние градови
кои на подготовката за кандидатура ѝ посветуваат подолг временски
период.
Европска престолнина на културата е проект на Европската унија.
Со вклучувањето во овој проект, Скопје дополнително ќе се европеизира
прифаќајќи ги стандардите и правилата што важат за европската културна
политика.
Кандидатурата на Скопје за титулата 'Европска престолнина на
културата 2027' треба да се сфати како можност за збогатување на
културниот живот на градот со нови културни содржини и секако, со
модернизирана културна инфраструктура.
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Tanja Balac - Head of Department of Public Procurement
Skopje on its way to the title European Capital of Culture 2027?
The title 'European Capital of Culture' is the most important project of
the European Union in the area of culture, and by 2020 more than 60
European cities shall carry this title.
The project that started as an idea in January 1985 in a casual
conversation between Melina Mercouri, then the Greek Minister of Culture,
and Jack Lang, then the French Minister of Culture, while waiting for their
delayed flights at the Athens airport, has become the most prestigious and
most visited cultural manifestation in Europe during the last 30 years.
The title 'European Capital of Culture' represents a great honor for each and
every European city, but at the same time it is also a great opportunity for
strengthening their position on the European cultural map.
Numerous cities have been competing for this title and there has not
been a decrease in popularity, on the contrary for example - in Italy, 19 cities
have bid for 2019; in Croatia, 9 cities for 2020, etc.
Cities have been culturally competing for more reasons, and most often to
achieve a greater international recognition, as well as to improve their cultural
infrastructure and offer.
The ECoC initiative represents a unique opportunity for each
applicant city to showcase its cultural heritage, as well as its contemporary
artistic creativity to the European expert and general public. At the same time,
it represents an opportunity to seek out solutions regarding the issues
important not only in the area of culture, but also in all the other areas crucial
for the long-term development of the city economy, tourism, traffic
infrastructure, urban planning, etc.
From an expert point of view, we could argue that it is a cultural duty
of every capital to apply for this title, a conclusion backed up by the fact that 17
capitals carried the ECoC title until now. Only few of the European capitals,
such as London and Vienna, have never submitted their applications, but of
course the only reason for this is their political decision and willingness to give
a chance to the other cities. All of the other European capitals have applied in
the candidacy procedure for this prestigious title, even in the cases when they
were not elected, such as Budapest in 2010, Ljubljana in 2012, Sofia in 2019,
Dublin and Zagreb in 2020. In the period from 1985 until 2000, 13 capitals
carried the ECoC title. And in the period from 2009 until 2014, 3 capitals of the
EU new member states (Lithuania, Estonia and Latvia) were also ECoCs. The
city of Istanbul was the Capital of Culture in 2010.In that respect, Skopje is
considering to submit its application for the 2027 ECoC title, but besides
having this wish and opportunity, there is also a need for political support,
which is considered as one of the crucial criteria according to the European
Union.
1
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As we have emphasized on many occasions, this project is perceived
as an opportunity for showcasing our cultural heritage and artistic creativity to
Europe and the world on one hand, and on the other, as an obligation for
taking a series of measures necessary for a long-term development of the city
of Skopje as a whole. The strengthening the capacities of the cultural sector,
the building a new cultural infrastructure while at the same time
reconstructing the existing cultural infrastructure, the strengthening of the
programming of the public and civil sector, the close cooperation and
connection with international artistic trends, the strengthening of the cultural
tourism are only some of the steps that we have to make on the long journey
towards this prestigious title.
We organized the international workshop titled “The significance of
the title 'European Capital of Culture' and its contribution to the cultural and
general development of the city” with an intention to hear out the opinions
and advice of the professionals and experts, who have been or are still directly
involved in the preparation of the application of their cities. As the Program
Director of the 2021 project, Momcilo Bajac, one of the four participants, has
pointed out that a similar workshop was organized in Novi Sad at the end of
the first round of the application process, and according to his words we could
conclude that we are on the right track. In fact, we consider the early start of
the preparation for the application procedure as our advantage. Namely, as
examples have shown, the cities which spent more time to prepare for the
application had greater chances for success.
ECoC is a European Union project. By entering this project, Skopje will
become more European, accepting the standards and rules for the European
cultural policy.
Skopje's application for 2027 ECoC title should be considered as an
opportunity for enrichment of the city's cultural life with new cultural
contents and modernized cultural infrastructure.
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проф. Д-р Момчило Бајац
„Кандидатура на Нови Сад
за европска престолнина на културата
во 2021 г. и нејзиниот придонес за
долготраен оддржлив развој на градот“
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Момчило Бајац е роден 1959 во Нови Сад. Своето основно, средно
и високо образование го завршува во истиот град. Работното искуство го
стекнува во доменот на средното и високото образование. Вработен е на
Универзитетот „УНИОН - Никола Тесла“ во Белград, на Факултетот за
менаџмент во Сремски Карловац, како шеф на Катедрата за медии и
комуникација. Фокусот на неговите професионални истражувања и
залагања се: креативноста, креативните индустрии, новите медиуми и
Интернет. Во периодот 2014 2015 ангажиран е на подготовка на
кандидатурата на Нови Сад за титулата Европска престолнина на
културата 2021, како претседател на Програмскиот совет, програмски
директор и шеф на проектниот тим за пишување апликација.

Апстракт
Во оваа презентација ќе се прикаже концептот на кандидатурата
на Нови Сад за европска престолнина на културата. Во неа ќе се разгледа
мотивацијата за кандидатурата на градот, нејзиното влијание врз
одржливиот развој на градот и основните претпоставки за успешниот
процес на кандидатурата. Всушност, ќе се претстават и стратегиската
рамка на процесот, основните принципи и стратегиски цели на
кандидатурата, учеството и транспарентноста во сите области поврзани
со кандидатурата. Накратко, ќе се опфатат визијата и стратегијата на
проектот „Нови Сад 2021“, културната програма, европската димензија,
како и културното, социјалното и економското влијание на проектот
„Нови Сад 2021“.
ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НОВИ САД
Нови Сад е географски, административен и економски центар на
Војводина, северна провинција на Република Србија. Првите жители кои
живееле во овој град биле Србите и Германците, но по неколку децении
им се придружиле Ерменците, Романците, Евреите, Рутенците, Ромите,
Словенците, Хрватите и Унгарците. Разновидноста на ова место, од секој
аспект етничката структура, образованието, професиите и зајакнувањето
на неговите економски интереси и амбиции, ја создала потребата ова
место да бара благороднички статус. Откако го купил статусот на кралски
слободен град од Марија Тереза за 95.883 форинти, животот на градот
започнал на 1 февруари 1748 г., под ново име - Неопланта (Neoplanta),
Ујвидек (Újvidék), Нојзац (Neusatz). Поради оваа постојана разновидност, која траела повеќе од два и пол века, денес, Нови Сад го носи ова
културно-историско наследство како негов составен дел кој е специфичен
поради мултикултурниот израз.

Мултикултурноста во Нови Сад е начин на живеење, односно,
граѓаните секој ден го живеат тивко, полека и дискретно.
Денес, Нови Сад е вториот најголем индустриски и финансиски
центар на српската економија. Тој е универзитетски центар со голем и
современ кампус кој се состои од 14 факултети, институти и студентски
домови во кои се сместени повеќе од 50 илјади студенти. Освен тоа, тој е
едукативен, културен, научен, здравствен, политички и административен
центар на автономната провинција Војводина, домаќин на многу
меѓународни и национални економски, саемски, културни, научни и
спортски манифестации, како и град на музеи, галерии, библиотеки и
театри. Според официјалниот попис од 2011 г., административната
територија на Нови Сад има 341.625 граѓани, додека Нови Сад е дом на
231.798 луѓе.
За граѓаните на Нови Сад, Европа претставува сѐ кон што
безрезервно се стремат: стандарди, норми, верувања и вредности. Нови
Сад е сѐ што Европа може да посака: заеднички живот на 23 национални
заедници, шест официјални јазици, креативна индустрија која самата
процуте, млад град и град наменет за младите.
Град во акција!
Во 2011 г., градот Нови Сад донесе одлука да се пријави за
титулата 'Европска престолнина на културата во 2021 г.' (European Capital
of Culture - ECoC), годината кога градовите во земјите-кандидати за ЕУ за
првпат ќе ја добијат оваа титула. По позитивните искуства на
преостанатите престолнини на културата, проектот „Нови Сад 2021 г.“, со
цел да се засили културната виталност на градот, овозможува урбана
регенерација и подобрување на меѓународната слика и туристичката
понуда на градот. Преку стратегиско планирање на неговиот економски,
културен и социјален развој, моделиран врз основа на развојната
политика на ЕУ, Нови Сад ќе создаде услови за позитивен раст и за
подобар живот на неговите жители.
Со добивање на титулата 'Европска престолнина на културата
2021', Нови Сад ќе добие шанса да го развие својот логички концепт и
стратегија за одржлив развој на културниот сектор со тоа што ќе се
фокусира на зајакнување на културните институции, зачувување на
културното наследство, зајакнување на културното учество, развој на
културата и на креативните индустрии, децентрализација и соработка
меѓу секторите. Во тој случај, културата станува сериозен развоен
двигател, односно четвртиот столб (веднаш до економскиот, социјалниот
и еколошкиот) во целокупниот социјален развој.
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ОСНОВНИ АЛАТКИ ЗА УСПЕШНО КАНДИДИРАЊЕ

НОВИ СИЛИ!

1. Силна политичка поддршка за кандидирањето
2. Силен политички консензус од сите политички партии
3. Навремена одлука за отпочнување на операции околу кандидирањето
4. Континуитет во процесот на кандидирање
5. Транспарентност во работата на тимот кој го води процесот на
кандидирање
6. Учество на професионалци и на граѓани

Целта е да се зајакнат капацитетите на лицата и организациите кои учествуваат во локалната економија, култура и
политика. Ова се постигнува преку зајакнување на организационите,
финансиските и кадровските ресури преку подобрување на деловната
соработка и осигурување дека лицата, организациите и институциите на
културата имаат поголем пристап до политичкото носење одлуки од
областа на културата.

СТРАТЕГИСКА РАМКА

НОВИ ПРОСТОРИ!

За целта на кандидрањето на градот за европска престолнина,
стратегијата „Нови Сад 2021“ беше усвоена во почетокот на 2014 година.
Најважните аспекти од стратегијата се вметнати во сите стратегиски
документи на градот:

Целта е да се реконструираат постојните и да се создадат нови
јавни простори за културните средби, претприемништва во
културата и културниот развој.
НОВА ЕВРОПА!

- Стратегија за одржлив развој на градот;
- Стратегија за развој на културата на градот;
- Стратегија за развој на креативните индустрии на градот.
Стратегијата „Нови Сад 2021“ ги дефинира сите влогови на
проектот, како и принципите кои ја сочинуваат основата за користење на
културниот капитал на градот на најдобар можен начин во однос на
проектот за ЕПК и општата културна динамика на градот.
Стратегијата дефинира четири главни столбови на проектот „Нови Сад
- eвропска престолнина на културата 2021“. Тие се:
- јавни културни институции,
- независна културна сцена,
- културни и креативни индустрии,
- секојдневниот живот на граѓаните и аматеризам.
Принципите, кои ја сочинуваат основата на проектот, се:
НОВИ ВРСКИ!
Целта е да се создаде единство врз основа на креативноста со
помош на воспоставување нови врски меѓу оние што вложуваат во
културата, институциите и лицата, различни активности и
заедници и изолирани групи. Ова создава посилна социјална кохезија
преку интеркултурен дијалог, го поттикнува учеството на сите граѓани во
јавниот живот, ги надминува конфликтите, го демократизира јавниот
простор, ја засилува социјалната интеграција и создава нови идеи,
стремежи и иницијативи.

Целта е да се зајакнат постојните и новите културни, социјални,
политички и економски односи меѓу локалните вложувачи и
странските партнери од Европа бидејќи претставувањето на Нови Сад
како европска престолнина на културата може да се случи само преку
создавање на нови врски со европскиот културен простор.
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СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ НА КАНДИДИРАЊЕТО
Силниот дијалог со сите вложувачи резултираше со стратегијата „Нови Сад 2021“, која послужи како основа за правење нацрт на
апликацијата за проектот „Нови Сад за европска престолнина на
културата 2021“. Трите години минати во стекнување искуство и знаење
во процесот на кандидирање ќе се имплементираат во документите, како
што се: Стратегијата за развој на креативни индустрии на градот и
Стратегијата за развој на културата на Нови Сад 2016-2022. Со ова се
гарантира доследност во стратегијата „Нови Сад 2021“. Прашања кои се
заеднички за сиве овие стратегиски документи се резимирани во 15
стратегиски цели кои ќе обезбедат одржливост на планираните културни
активности по 2021 година.
1. Стратегиско поставување на културата како важен ресурс за
политичкиот, економскиот и социјалниот развој на градот во согласност
со современите европски стремежи; создавање услови во кои културата
постепено ќе се помести од статусот на 'поддржан ентитет' во секторот кој
создава симболични вредности што може да се вреднуваат на пазарот и
да се создадат нови работни места.
2. Децентрализација на културните активности преку развој на
географски проширена мрежа на културни станици и поддршка на
постојните институции кои дејствуваат надвор од градскиот центар.
3. Развивање на културно учество на сите граѓани во сите аспекти од
социјалниот и културниот живот што вклучува поактивно учество на
граѓаните и граѓанските општествени организации во процесот на
создавање на културната политика на градот.
4. Усвојување на Стратегијата за создавање на нова публика, која ќе се
базира врз постојано измислување на нови, интересни и модерни начини
за културните содржини да се поврзат со публиката.
5. Интеграција на малцинството и маргинализирани култури и
заедници преку поддршка на нивните иницијативи и преку вклучување
во процесот за развој на културни и други јавни стратегии и раководење
на јавните културни институции.
6. Развој на меѓународна соработка во културата преку изнаоѓање
стратегиски и историски најважни врски со културните работници од
други земји.
7. Развој на меѓусекторската соработка во културата, всушност, потесна
соработка меѓу организациите и институциите во областите, како што се:
туризам, уметност и културни и креативни индустрии.
8. Развој на потенцијалот на креативните и културните индустрии преку
едукација, мрежно работење и обезбедување инфраструктура за
нивните активности.
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9. Поттикнување на сите заитнересирани страни поактиво да учествуваат
во процесот на размислување преку заштита и управување на
археолошкото наследство.
10. Деполитизација на културата и транспареност на финансиите во
културата преку зајакнување на механизмите на демократска контрола
на народниот правобранител.
11. Обезбедување на сигурност во начинот на раководење на културата
од страна на градот Нови Сад преку зајакнување на капацитетите и
способностите за раководење на градскиот совет.
12. Придонес кон механизмот за институционална поврзаност помеѓу
туризмот и културниот сектор и постепено пренасочување од
индустрискиот модел кон таканаречената економија на искуството.
13. Придонес кон механизмот за надгледување и процена на културната
динамика за да се постави основата на културната политика и нејзините
резултати и веродостојни факти, сѐ со цел инвестициите во културата да
имаат мерливи ефекти.
14. Во соработка со државата, приватните и странските образовни
институции, придонес кон висококвалитетно формално и неформално
образование во согласност со потребите на пазарот со специјален фокус
на новите организациони модели, примена на модерните информациски
технологии во комуникацијата и во бизнисот.
15. Придонес кон механизмот за лесна, поддржувачка и партнерска улога
на јавниот сектор во поттикнување на социјалното претприемништво и
социјално одговорен бизнис.
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УЧЕСТВО И ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Кандидирањето треба да ги засегне сите во градот.'
Проф. д-р Мартон Мехес, уметнички директор на „Пекс 2010“ и
консултант на Тимот за апликација на Нови Сад 2021
Одлуката на градот Нови Сад од 2011 г. ги одбележи подготовките
за кандидатурата за ЕПК 2020 и подоцна (поради промените во одлуките
на ЕС) се одложи за 2021 година. Во наредните четири години, голем број
луѓе и стручни органи активно учестваа во процесот на подготовка на
апликацијата со многубројни научни посети, конференции, семинари и
промоции на проекти проследено со усвоени документи кои му
претходеа на дизајнот на апликацијата. Различните активности,
промоции и конференции ги ангажираа сите структури на градот.
Граѓаните, децата од претшколска возраст, младите луѓе од училиштата и
универзитетите, младинските организации, старечките домови,
невладините организации, претставниците од Универзитетот, аматерските национални културни и уметнички здруженија, спортските
здруженија, волонтерите, здруженијата на лица со инвалидитет,
религиозните заедници, уметниците и нивните здруженија, кластерите,
деловната (бизнис) заедница, итн. Листата е долга, но најискрено
можеме да кажеме дека илјадници луѓе учествуваа, и директно и
индиректно, во подготовките за кандидирањето на Нови Сад 2021 во
последните четири години.
1. По усвојувањето на Одлуката да стане кандидат, се формираше
организациски комитет, кој се состои од 13 члена, како главно тело
одговорно за процесот на кандидирање. Во него се вклучени
претставници од најважните културни институции во градот, уметници,
автори, ректорот на Универзитетот на Нови Сад, итн. Националниот
министер за култура, провинцискиот секретар за култура,
градоначалникот на Нови Сад и членот на градскиот совет одговорен за
културата, исто така се членови на организацискиот комитет.
2. Културниот центар во Нови Сад, изграден од градот Нови Сад, беше
одговорен за имплементација на проектот. Таму се вршеа сите
активности во однос на финансии и администрација, а просториите на
културниот центар се користеа за активностите на сите тела и услуги што
се однесуваа на кандидирањето и на промоцијата на проектот „Нови Сад
2021“. Буџетот за подготовката на овој проект за претходните четири
години изнесуваше 500 илјади евра.

3. Канцеларијата на Нови Сад 2021, дел од културниот центар на Нови
Сад, со 7 вработени кои работат само на процесот на подготовка на
кандидатурата беше премногу важна во однос на логистичка поддршка.
Сите вработени се високообразовани млади луѓе, сите на возраст до 28
години, со неверојатни комуникациски вештини и преголема стручност и
зборуваат неколку глобално признаени јазици.
4. Се формираа девет работни групи сочинети од претставници од
различни полиња од социјалниот и културниот живот во градот. Вкупниот
број луѓе во работните групи е 67. Тие ги дефинираа културните,
уметничките, инфраструктурните и човечките потенцијали во градот,
проблеми со кои се соочуваат и предлозите за подобрувањата во
секторот со кој се справуваа. После една година со преголеми активности,
донесоа некои заклучоци и напишаа извештај до организацискиот
комитет. Овој извештај беше темелот за активностите кои ги изведуваше
програмскиот совет.
5. Дигитизацијата на културното наследство на Нови Сад, проектот на
градскиот сектор за култура во соработка со ЈКП „Инфоматика“. Една
група млади развивачи, дизајнери, уредници, итн., ја завршија
дигитизацијата на културното наследство на градот, како барање во
кандидатурата.
6. Стручното тело за дизајнот на стратегијата „Нови Сад 2021“ се
формираше со цел стратегијата да се поднесе за проектот „Нови Сад
2021“. Тим составен од млади стручни лица повеќе од шест месеци
работеа на стратегијата и нивниот предлог беше презентиран пред
јавноста и медиумите на конференција во декември, 2014 година. Потоа,
организацискиот комитет ја усвои стратегијата која стана темел за
последната апликација.
7. Дизајнери и анимациски уметници од Нови Сад го претставија слоганот
„КУЛТ ТУРА“, логоа, графички елементи и значењето што го имаат,
анимирано промотивно видео со маскотите на градот, Иса и Биса, двата
лебеда од најпопуларниот парк на градот.
8. Една група млади веб-дизајнери и развивачи го промовираа и го
пуштија во употреба информацискиот портал КУЛТ-ТУРА, кој ги
комбинира сите информации за културните настани во градот на едно
место и секојдневно се ажурира. Исто така, се разви и андроид (Android®)
апликација која им овозможува на корисниците да добиваат
информации на нивните мобилни телефони.
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9. Програмскиот совет со своите 13 члена се формираше во согласност со
Одлуката на организацискиот комитет во октомври, 2014 година. Во него
се вклучени професионалци од полето на културата, уметници, автори и
театарски работници, претставник од туристичката организација на
градот, религиозни заедници, претставници од невладини организации,
директори на музеи, универзитетски професори. Задачата на
програмскиот совет беше да се предложат основните упатства на
програмскиот концепт на проектот, според извештајот на деветте
работни групи и стратегијата „Нови Сад 2021“, како и да се одредат
критериумите и процедурите за објавување на јавен повик за предлози за
проектна идеја, која ќе сочинува еден дел од програмските активности во
2021 година. По шестмесечната работа, програмскиот совет го достави
предлогот за програмскиот концепт со кој Нови Сад ќе ја поднесе
апликацијата со цел да стане ЕПК и имајќи го тоа предвид, јавниот повик
беше објавен на 15 април 2015 година.
10. Јавниот повик за предлози за проектна идеја со упатства и мислења
беше отворен сѐ до 31 мај 2015 г. на кој беа поднесени повеќе од 100
проектни идеи што ги исполнуваа барањата.
11. Стручниот тим задолжен за подготовката на апликацијата беше
утврден во април, 2015 година. Лидерот на тимот беше претседателот на
програмскиот совет. Другите членови беа луѓе со огромно искуство во
пишување проекти, меѓу нив и членови на фондацијата „Егзит“, кои се
најдоа во потесниот избор за титулата 'Младинска престолнина на
културата во Европа 2018'.
12. Конференцијата за медиумите се организираше на 20 април 2015
година, со цел активно да се вклучат печатените и електронските
медиуми од градот и од регионот како поддршка на кандидирањето за
ЕПК. Се воспостави партнерство со јавниот радиодифузен сервис од
Војводина, јавен информациски сервис кој ја покрива територијата на АП
Војводина, со програми на сите 6 официјални јазици.
13. Отворен заеднички состанок на организацискиот комитет и
програмскиот совет од Дортмунд, со присуство на медиумите и сите
заинтересирани граѓани, чија цел беше размена на искуства од овој тим
кој го имплементираше ЕПК-проектот „Рур-Есен 2010“.

14. Отворената конференција 'Креативна економија и развој 2021',
одржана од 19 до 20 мај, ги собра сите вложувачи во проектот „Нови Сад
2021“. Учество забележаа повеќе од 50 учесници, со претставници од
културните институции, независната уметничка сцена, самоутврдената и
сѐ поважна креативна индустрија во градот, ИТ-секторот и индустријата
со видеоигри, младинските и студентските организации од Нови Сад и од
Србија, претставници од ЕУ-фондовите и проекти, невладини
организации, туристички организации, итн. На крајот од конференцијата,
како резултат на јавниот дијалог и сублимацијата на клучните забелешки
и коментари од учесниците, се усвои Повелбата на движењето Нови Сад
2021.
15. Дијалозите за кандидирање, претседателот на Програмскиот совет
проф. д-р Момчило Бајац и советникот на проектот „Нови Сад 2021“ проф.
д-р Мартон Мехес овозможија дводневни дискусии со директорите на
најважните градски музеи, членови на најголемата и најстарата колонија
на уметници во Европа „Ликовни круг“, заштитници на старечкиот дом во
Нови Сад, сопственикот на компанијата „Мануал“, најголема компанија
во Србија во полето на креативните индустрии, членови на унгарскиот
културен центар „Petőfi Sándor“, сопственици на галерии и работници и
независни уметници. Целта беше да се иницира активно учество во
подготовката на дел од програмата за проектот или како што г. Мехес
кажа: „кандидатурата треба да ги засегне сите во градот“.
16. Три работни групи со 30 члена, видни историчари, куратори,
директори на театри, сопственици на галерии, уметници, деканот на
Академијата на уметност, новинари и документарни режисери, издавачи,
менаџери од полето на културата, психолози и архитекти учествуваа во
финализирањето на концептот на програмата и на уметничката
димензија на проектот „Нови Сад 2021“ во текот на јули и август.
17. Изложба на детски уметнички дела наречена „Трипати ура за Нови
Сад“ се одржа од 8 до 15 септември 2015 година. Се организираше во
соработка со претшколската образовна институција „Радосно детињство“
со поддршката на градот Дортмунд кој го спонзорираше настанот. Овој
германски град, покрај Улм, ја даде најголемата поддршка за
кандидатурата на Нови Сад за ЕПК. Повеќе од 200 (двесте) уметнички
дела на тема Нови Сад, култура, главен град беа изложени на билборди
низ центарот на градот. Изложбата беше отворена од страна на член на
градскиот совет одговорен за културата.
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18. Прочуениот унгарски автор Ѓерѓ Конрад испрати писмо со поддршка
за кандидатурата на Нови Сад и ја прифати поканата да стане официјален
амбасадор на Нови Сад 2021.
19. Конференцијата за поддршка на кандидатурата на Нови Сад за
титулата за ЕПК се одржа во Градското собрание на 14 септември 2015
година. Силна меѓународна поддршка за кандидатурата за ЕПК 2021
дадоа претставници од шест поранешни и идни ЕПК: Осиек, Марибор,
Пекс, Тимисоара, Лариса и Кошице. Се одржа двочасовен состанок кој се
фокусираше на размена на искуства и на предлозите за заеднички
проекти со гаранција за максимална заемна поддршка. Отпосле се одржа
прес-конференција со цел резултатите да се прикажат на пошироката
јавност. Во попладневните часови, на гостите им се прикажа кратка
презентација на културното и историското наследство на градот,
капацитетите за имплементација на проектот, како и основните
вредности врз кои се базира титулата ЕПК. Изложбата наречена
„Разгледници за Европа“, која прикажуваше разгледници, вклучувајќи
превод, според што повеќе од 50 уметници од Европа ја поддржаа
кандидатурата за титулата ЕПК и ја изразија својата желба да бидат дел од
проектот „Нови Сад 2021“.
20. www.novisad2021.rs и www.facebook.com/NoviSad2021

ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА ЗА „НОВИ САД 2021“
ВИЗИЈА
Европската престолнина на културата е платформа за соработка,
креативен и културен експеримент, дијалог и средба на културите. Како
резултат на тоа, Нови Сад ќе стане пристапен и возбудлив град каде што
се среќаваат различни европски идентитети, каде што креативниот
потенцијал на граѓаните на Нови Сад и на меѓународната публика
создаваат нови културни вредности, каде што се создава средина во
која културата во најопшта смисла на зборот, уметностите и естетиката,
со тек на време, ќе станат начин на живеење.

СТРАТЕГИЈА
Програмата на „Нови Сад 2021“ е сеопфатна. Се основа врз најшироката
можна смисла на зборот 'култура' културата како начин на живот. Со
ова се добива можноста во проектот да се опфатат сите аспекти од
животот на граѓаните кој влијае врз квалитетот на животот во градот. Од
друга страна, се добива можноста за активно и креативно учество за
сите оние кои сакаат да бидат дел од проектот.За да се стане важен дел
од програмата, проектите треба да ги исполнат основните критериуми да бидат креативни.

Во согласност со општата дефиниција за културата како целокупен
начин на живот на човечките суштества, ќе го процениме креативниот
придонес на предложените проекти. Креативноста ја очекуваме во сите
аспекти од животот, како што е уметничката креативност, научната
креативност, социјалната креативност, претприемничката креативност,
еколошката креативност, технолошката креативност и духовната
креативност, т.е., како што е дефинирано во стратегијата, културен
експеримент во кој ќе се испреплетуваат сите аспекти на креативноста.
Освен тоа, во добата на модерната технологија, кога персонализацијата е
возможна и пожелна во секој домен од животот, исто така, мора да се
примени во пристапот на културната содржина. Со персонализацијата се
поттикнува активизмот, креативноста и се олеснува потрагата по
информации. Предусловот за таквиот пристап е дигитизација на
културното наследство, која на неверојатен начин се изведува во
изминатите две години. Почнувајќи од ова, на секој посетител ќе му
дадеме можност целосно да ја персонализира својата авантура преку
Нови Сад 2021 и AREA 21 и пошироко преку Војводина, Србија, регионот и
цела Европа. Ова ќе биде добро урамнотежено поврзување на новите
информации и комуникациските технологии и програмски теми кои ја
црпат својата содржина од реалниот свет. На овој начин, преку
предложените теми кои се базираат врз „повторно откривање“ на
европските вредности, историјата, уметностите, како и модерните форми
и стремежи во уметностите, спиритуалноста, социјалните теми, научните
достигнувања и креативните индустрии, посетителите ќе можат да
стекнат свој впечаток од модерниот европски културен идентитет и
нивната улога во него.
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ЕВРОПСКА ДИМЕНЗИЈА
Кога зборуваме за европската димензија, Нови Сад има
специфичности кои потекнуваат од неодамна и од античката историја на
градот.
Прво, Нови Сад е градот домаќин на 23 национални заедници од
кои многу потекнуваат од земјите во ЕУ и со децении ги одржувале
врските со овие земји. За среќа, мултикултурноста и добрите односи меѓу
националните заедници не се нарушија за време на војните во 90-тите
години од XX век. Нови Сад е и останува цветна градина која раѓа идеи,
дела и вредности кои се темелите на модерна Европа.
Второ, наследството на поранешна Југославија и последиците од
војните во 90-тите години од XX век наложуваат специјален труд и
соработка со цел одново да се воспостават односите меѓу поранешните
републики (од кои некои веќе се членки на ЕУ) кои се базираат врз
доверба, соработка, културна размена и толерантност. Димензијата на
поранешна Југославија од проектот има важна улога во проектот „Нови
Сад 2021“.
Трето, припадноста на регионот на реката Дунав игра важна улога
во европските интеграции на Србија, Војводина и на Нови Сад. Денес,
околу 80 града на реката Дунав и региони од Баден-Вуртемберг,
Баварија, Австрија, Унгарија, Србија, Хрватска, Романија и Бугарија
учествуваат во мрежата на Дунав.
Четврто, збратимените ЕУ-градови на Нови Сад. Имено, Нови Сад
има доста долга традиција на збратимување со европските градови. Оваа
поврзаност со децении создава силна културна соработка. Овие градови
имаат посебна улога во проектот поради нивната долготрајна поврзаност
и нивната желба да помогнат во кандидирањето на Нови Сад и да
учествуваат во активностите од програмата. Тоа се градовите Дортмунд,
Норвич, Пекс и Тимисоара.
Освен тоа, Европа во целост, поточно градовите кои беа, се или ќе
бидат европски престолнини на културата, ќе бидат важни за
кандидирањето на градот во смисла на заемна поддршка, партнерство,
заеднички програми и помош на патот до освојување на титулата. Во план
е да се имплементира повеќе од половина од програмата со партнери од
регионот и од Европа.
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ДОЛГОРОЧНО КУЛТУРНО, СОЦИЈАЛНО И ЕКОНОМСКО
ВЛИЈАНИЕ НА „НОВИ САД 2021“
Стратегиското позиционирање на културата како ресурс важен за
развојот на градот е во согласност со тековните европски стремежи, но и
со нашиот широк пристап спрема замислата за културата како начин за
живот на нашите граѓани. Поради тоа, покрај културните промени и
влијанието врз секојдневниот живот на граѓаните, исто така очекуваме
некои социјални и економски придобивки.
КУЛТУРНО ВЛИЈАНИЕ
ПАРТИЦИПАТИВЕН МОДЕЛ ВО КУЛТУРАТА:
Создавање на нова публика; нов модел на пренесување на
културната содржина до публиката; создавање на иновативна културна
содржина; промовирање на нови уметници на меѓународно ниво;
учество на културни вложувачи во процесите на носење одлуки;
иновации во процесот на формалното и неформалното образование во
полето на уметностите и креативните индустрии.
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И НА
ПРЕОСТАНАТИТЕ УЧЕСНИЦИ ОД ПОЛЕТО НА КУЛТУРАТА:
Зајакнување на културната инфраструктура; зајакнување на
менаџерските способности, знаења и вештини на вработените од
културниот сектор; иновативни пристапи за финансирање на културата и
понагласена пазарна ориентација; засилена меѓународна соработка;
поинтензивно ко-производство на програми; создавање на национална и
меѓународна мрежа на уметници; поефикасна промоција и културно
рекламирање.
СОРАБОТКА МЕЃУ СЕКТОРИТЕ И ГРАДЕЊЕ ПОЛИТИКА:
Започнување на институционална рамка за поврзување на
јавните културни институции и приватниот и непрофитен сектор и потесна
соработка со преостанатите културни учесници; воспоставување на
институционална рамка за развој на креативните индустрии во градот.
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СОЦИЈАЛНОТО ВЛИЈАНИЕ на проектот „Нови Сад 2021“ ќе се
гледа преку: зајакнување на социјалниот капитал врз основа
на заедничко дејство и соработка; зајакнување на
социјалната кохезија преку вклучување на млади генерации
преку културата, во економските и социјалните трендови;
зајакнување на довербата меѓу локалните власти и граѓаните;
социјално вклучување на маргинализираните групи и
заедницата според моделот на „отворен град“; меѓукултурен
дијалог и интеретничка толеранција; зголемена мобилност
на младината во ЕУ; поттикнување на волонтирањето;
зајакнување на солидарноста преку работа со специфични
групи, како што се постарите лица, децата без родители,
лицата со посебни потреби, ромските деца; зајакнување на
граѓанското општество; социјални покани; отстранување на
пречките меѓу урбаниот градски центар и неговата рурална
околина; намалување на „евроскептицизмот“ како
последица на долготрајна изолација; завршување на
процесот на миграција на млади и спречување на
негативните демографски трендови.
ЕКОНОМСКОТО ВЛИЈАНИЕ е директно или индиректно
поврзано со зголемената меѓународна забележителност на
Нови Сад како туристичка дестинација. Нови Сад е град на
фестивалите, саемите, универзитетите, град сместен на
Дунав, со средени брегови и плажи, интересна туристичка
дестинација која нуди широк спектар на културни содржини
што резултира со фактот дека услужниот сектор веќе има
значителен придонес во приходите и активностите на градот.
Титулата 'Европска престолнина на културата' и сѐ поголем
број туристи за време на и по 2021 г. уште повеќе ќе го
подобри овој сектор, поточно преку зајакнување на
капацитетите за сместување на туристи, кетерингиндустријата, урбаната и културната инфраструктура.
Развојот на креативни индустрии и ИТ-секторот ќе имаат
големо влијание врз вработувањето на млади луѓе, за
развојот на претприемништвото и нови организациски
модели, поврзување на Универзитетот и креативниот сектор,
привлекување на странски капитал, финансирање на нови
проекти и утврдување на креативни средини.

PhD Momčilo Bajac
"Novi Sad candidacy for European Capital of Culture 2021 and its
contribution to long-term sustainable development of the city"
Momchilo Bajac was born in 1959 in Novi Sad. He finished primary,
secondary and higher education in his hometown. During his secondary and
higher education he has gained working experience. He works in UNION
Nikola Tesla University, Belgrade, at the Faculty of Management in Sremski
Karlovac, as a Head of the Department of Media and Communication. The
focus of his professional research and promotion is oriented towards
creativity, creative industries, new media and the Internet. In the period 201415 he has engaged himself in the preparation of the candidacy of Novi Sad for
the title of European Capital of Culture 2021, as president of the Programme
Council, Programme Director and Head of the project team for application
writing.
Abstract
In this presentation will be presented the concept of Novi Sad
candidacy for the title of European Capital of Culture. In the presentation will
be considered the motivation for the city's candidacy, the impact of candidacy
on the sustainable development of the city and basic assumptions for the
successful process of candidacy. Besides that, the strategic framework of the
process, basic principles and strategic goals of the candidacy, the participation
and transparency in all affairs related to the candidacy will also be presented.
Briefly covered will be the vision and strategy of project Novi Sad 2021, cultural
programme, European dimension, as well as the cultural, social and economic
impact of project Novi Sad 2021.
INTRODUCING NOVI SAD
Novi Sad is a geographical, administrative and economic centre of
Vojvodina, northern province of the Republic of Serbia. The first dwellers that
lived in this town were the Serbs and Germans, but a few decades later the
Armenians, Romanians, Jews, Ruthenians, Roma, Slovaks, Croats and
Hungarians also joined them. Diversity of this place, seen in every aspect in its
ethnic structure, education, professions and strengthening of its economic
interests and ambitions, created the need for this place to seek the noble
status. After the status of a royal free city had been bought from Maria Theresa
with 95,883 forints, the life of this city began on February 1st, 1748 under a
new name Neoplanta, Újvidék, Neusatz. Owing to this continuous diversity,
lasting for more than two and a half centuries, Novi Sad nowadays carries this
cultural-historical legacy as its integral part, which is specific for its
multicultural expression.
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Multiculturality in Novi Sad is the way of life, that is, every day, lived quietly,
slowly and inconspicuously by its citizens.
Today, Novi Sad is the second largest industrial and financial centre of
Serbian economy. Novi Sad is a university centre with large and modern
campus comprising fourteen faculties, institutes and student dormitories that
hosts over 50,000 students. Apart from this, it is an educational, cultural,
scientific, healthcare, political and administrative centre of the Autonomous
Province of Vojvodina, the host of many international and domestic economic,
fair, cultural, scientific and sports manifestations, as well as the city of
museums, galleries, libraries and theatres. According to the official census
from 2011, the administrative territory of Novi Sad had 341,625 citizens, while
Novi Sad was home for 231,798 people.
For citizens of Novi Sad, Europe is everything they strive for
wholeheartedly: standards, norms, beliefs and values. Novi Sad is everything
Europe could wish for: the joint co-existence of 23 national communities, six
official languages, creative industry that blossomed on its own, a young city
and a city for the young.
City in action!
In 2011, the City of Novi Sad made a decision to bid for the title of
European Capital of Culture in 2021, the year designated for granting this title
for the first time to cities in the EU candidate countries. Following the positive
experiences of other capital of vulture, the project Novi Sad 2021 has been
envisaged as a platform for development of cultural and creative potentials of
the city, with the goal to strengthen cultural vitality of the city, enable urban
regeneration, and improve international image and tourist offer of Novi Sad.
Through strategic planning of its economic, cultural and social development,
modeled on the developmental policy of the EU, Novi Sad will create
conditions for the positive growth and better life of its citizens.
By winning the title European Capital of Culture 2021, Novi Sad would get a
chance to develop its local concept and strategy of sustainable development
of cultural sector by focusing on strengthening of cultural institutions,
preservation of cultural heritage, strengthening of cultural participation,
development of cultural and creative industries, decentralisation and
cooperation between sectors. In this case, culture becomes serious
developmental trigger, namely the fourth pillar (next to economic, social and
ecological) in the entire social development.

THE BASIC PREREQUISITES FOR A SUCCESSFUL CANDIDACY
1. A strong political support for the candidacy
2. Strong political consensus of all political parties
3. Timely decision to start operations around the candidacy
4. Continuity in the process of candidacy
5. Competence of experts related to candidacy
6. Transparency in the work of the team that leads the process of candidacy
7. The participation of professionals and citizens
STRATEGIC FRAMEWORK
For the purpose of candidacy of the city for the ECoC, the Novi Sad
2021 Strategy was adopted at the beginning of 2014. The most important
aspects of this Strategy are incorporated in all strategic documents of the city:
- Sustainable Development Strategy of the City
- Cultural Development Strategy of the City
- Strategy for Development of Creative Industries of the City
Novi Sad 2021 Strategy defines all stakeholders of the project, as well
as principles making the basis for using the cultural capital of the city in the
best possible way in view of the ECoC project and general cultural dynamics of
the city.
The strategy defines four main pillars of the Novi Sad ECoC 2021
project. These are:
- Public cultural institutions,
- Independent cultural scene,
- Cultural and creative industries,
- Everyday life of citizens and amateurism.
The principles, which constitute the basis of the project, are:
RE-CONNECT!
The goal is to build unity based on creativity, by establishing new
connections between stakeholders in culture, institutions, groups and
individuals, different activities and communities, and isolated groups. This
creates stronger social cohesion through intercultural dialogue, encourages
participation of all citizens in the public life, overcomes conflicts, democratises
public space, enforces social integration, and generates new ideas,
endeavours and initiatives.
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EMPOWER!
The goal is to strengthen the capacities of individuals and organisations for
participation in local economy, culture, and politics This is achieved through
strengthening the organisational, financial and staff resources, through
improvement of business cooperation and ensuring that individuals,
organisations, and institutions of culture have a wider access to political
decision making in the sphere of culture.
LOCALISE!
The goal is to reconstruct the existing and create new public spaces for
cultural encounters, entrepreneurship in culture and cultural development.
EuropeaNS
The goal is to strengthen the existing and create new cultural, social, political
and economic relations between the local stakeholders and foreign partners
from Europe, because profiling Novi Sad as European capital of culture is
possible only through creating new links with the European cultural space.
STRATEGIC GOALS OF CANDIDACY
The intense dialogue with all stakeholders resulted in the Novi Sad 2021
Strategy, which served as the basis for drafting the application of the project
Novi Sad for the European Capital of Culture 2021. Three years of experience
and acquiring knowledge in the candidacy process will be implemented into
documents such as Strategy for Development of Creative Industries of the City
and Cultural Development Strategy of Novi Sad 2016-2022. This guarantees
mutual consistency of the city's main strategic documents in the field of
culture, as well as consistency with the Strategy Novi Sad 2021. Issues in
common for all these strategic documents are summed up in 15 strategic goals
that will ensure sustainability of the planned cultural activities after 2021.
1. Strategic positioning of culture as an important resource for political,
economic and social development of the city in accordance with
contemporary European tendencies; creation of conditions in which culture
will gradually move from the status of 'a supported entity' to the sector
creating symbolical values that can be valorised on the market and create new
jobs.
2. Decentralisation of cultural activities through development of a
geographically widespread network of cultural stations and support to the
existing facilities that act outside the city centre.
3. Development of cultural participation of all citizens in all aspects of social
and cultural life that includes more active participation of citizens and civil
society organisations in the process of creating the cultural policy of the city.

4. Adoption of the Strategy for development of new audience, which will be
based on the constant invention of new, interesting, and modern ways to
communicate cultural contents to the audience.
5. Integration of minority and marginalized cultures and communities both
through the support of their initiatives and through inclusion into the process
of development of cultural and other public policies and management of
public cultural institutions.
6. Development of international cooperation in culture through finding
strategically and historically most important connections with cultural
workers from other countries.
7. Development of inter-sector cooperation in culture, above all, a closer
cooperation between organisations and institutions in the spheres such as
tourism, art, and cultural and creative industries.
8. Development of potentials of creative and cultural industries through
education, networking and providing infrastructure for their activities.
9. Encouraging all interested parties to participate more actively in the
process of thinking through, protection and management of architectural
heritage.
10. Depolitisation of culture and transparency of finances in culture through
strengthening of mechanisms of democratic control and role of the
Ombudsman.
11. Ensuring certainty of managing culture by the City of Novi Sad by
strengthening capacities and managing abilities of the City Council.
12. Providing for the mechanism for institutional connection between the
tourism industry and cultural sector and gradual re-orientation from the
industrial model to the so-called economy of experience.
13. Providing for the mechanism for monitoring and evaluation of cultural
dynamics, in order to base the cultural policy and its results on realistic and
truthful facts, and in order for investments in culture to have measurable
effects.
14. In cooperation with the state, private and foreign educational institutions,
provide for a high quality formal and informal education in accordance with
the needs of the market, with special focus on new organisation models,
application of modern information technologies in communication and
business.
15. Providing for the mechanism for easy, supporting and partner role of the
public sector in encouraging the social entrepreneurship and socially
responsible business.
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THE PARTICIPATION AND TRANSPARENCY
'The candidacy should touch everyone in the City.'
Márton Méhes, PhD, Artistic Director of Pecs 2010 and the Consultant of the
Novi Sad 2021 application team
The Decision of the City of Novi Sad from 2011 marked the preparations for the
ECoC 2020 candidacy and later (due to changes in the propositions by the EC) it
was postponed to 2021. In the subsequent four years, a large number of
people and expert bodies took an active part in the application preparation
process, with numerous study visits, conferences and seminars, and project
promotions accompanied by numerous adopted documents that preceded
the design of the application. Different activities, promotions, and
conferences engaged all the structures in the city. Citizens, pre-school
children, young people from schools and universities, youth organisations,
nursing homes for the elderly, NGOs, representatives from the University,
amateur national cultural and artistic associations, sports associations,
volunteers, associations of persons with disabilities, religious communities,
artist and their associations, clusters, business community etc. The list would
be long, but we can honestly say that thousands of people took part, both
directly and indirectly in the preparations for the candidacy for Novi Sad 2021
in the last four years.
1. Upon adopting the Decision to become a candidate, the Organising
Committee was formed, consisting of 13 members, as the main body
responsible for the candidacy process. It included the representatives from
the most important cultural institutions in the city, artists, authors, the Rector
of the University of Novi Sad etc. The national Minister for Culture, Provincial
Secretary for Culture, Mayor of Novi Sad and a member of the City Council in
charge of Culture were also members of the Organising Committee.
2. The Novi Sad Cultural Centre, established by the City of Novi Sad, was in
charge of project implementation. All the activities regarding the finances, and
administration were conducted there and the offices of the Cultural Centre
were used for the activities of all the bodies and services pertaining to the
candidacy and the promotion of the Novi Sad 2021 project. The budget for the
preparation of this project, for the previous four years was EUR 500,000.
3. Novi Sad 2021 Office, part of the Novi Sad Cultural Centre, with 7 employees
working only on the candidacy preparation process was extremely important
in terms of logistics support. All of the employees are highly educated young
people, none of them older than 28, with amazing communication skills and
extensive expertise and they speak several globally recognised languages.

4. Nine working groups were formed, all of them consisting of representatives
from different fields of social and cultural life in the city. The total number of
people in the working groups is 67. They have defined the cultural, artistic,
infrastructural and human potentials in the city, issues they are facing and the
proposals for the improvements in the sector they were dealing with. After a
year of extensive activities, they reached conclusions and wrote a report to the
Organising Committee. This report was the foundation for the activities
performed by the Programme Council.
5. The digitisation of the cultural heritage of Novi Sad, the project of the City
Department for Culture in cooperation with the PUC 'Informatika'. A group of
young developers, designers, editors etc. completed the digitisation of the
cultural heritage of the city, as a requirement for the candidacy.
6. The Expert Body for the Design of the Novi Sad 2021 Strategy was formed
with the aim of proposing the Strategy for the Novi Sad 2021 project. A team of
young experts worked on this Strategy for more than six months and their
proposal was presented to the public and the media at the Conference in
December 2014. After that, the Strategy was adopted by the Organising
Committee and it became the foundation for the final application. Designers
and animation artists from Novi Sad presented the slogan CULT TOUR, logos,
graphic elements and the meaning behind them, an animated promotional
video with the City's mascots, Isa and Bisa, the two swans from the city's most
popular park.
8. A group of young web-designers and developers promoted and
commissioned the Information portal KULT-TURA (CULT TOUR), which
combines all the information about cultural events in the city in one place and
is updated on a daily basis. In addition, an Android® application was developed
which enables the users to get the information on their mobile phones.
9. Programme Council with its 13 members was formed in accordance with
the Decision of the Organising Committee in October, 2014. It included
professionals in the field of culture, artists, authors and theatre workers, a
representative of the Tourist Organisation of the City, religious communities,
representatives from NGOs, directors of museums, university professors. The
task of the Programme Council was to propose the basic guidelines of the
programme concept of the project, based on the report of 9 working groups
and the Novi Sad 2021 Strategy, as well as to determine the criteria and
procedures to publish an Open Call for Project Idea Proposals, which will
constitute a part of the programme activities in 2021. After a six-month work,
the Programme Council submitted the proposal for the programme concept
with which Novi Sad will submit an application to become the ECoC and with
that in mind an Open Call was published on April 15th, 2015.
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10. The Open Call for Project Idea Proposals with guidelines and propositions
was opened until
May 31st, 2015 and more than 100 project ideas, which meet the criteria,
were submitted.
11. Expert team in charge of the preparation of the application was
established in April 2015. The Head of the team was the President of the
Programme Council. Other members were people with substantial expertise
in writing projects, among them members of the EXIT Foundation, who were,
with their application shortlisted for the Youth Capital of Europe 2018 title.
12. The media conference was organised on April 20th, 2015 with the aim of
actively including the printed and electronic media from the city and the
region in the support towards the ECoC candidacy. A partnership was
established with the Vojvodina Public Broadcasting Service, a public
information service covering the territory of AP Vojvodina, with programmes
in all 6 official languages.
13. Open Joint Meeting of the Organising Committee and the Programme
Council from Dortmund, with the presence of media and all interested citizens
aimed at the transfer of experiences from this team that implemented the
ECoC project Ruhr-Essen 2010.
14. The Open Conference 'Creative Development Economics 2021' held on
from May 19th to 20th gathered all the crucial stakeholders in the Novi Sad
2021 project. More than 50 participants took part, with representatives from
cultural institutions, the independent artistic scene, a self-established and
more and more relevant creative industry in the city, the IT sector and the
gaming industry, youth and student organisations from Novi Sad and Serbia,
representatives from the EU funds and projects, NGOs, tourist organisations
etc. At the end of the Conference, as a result of the public dialogue and the
sublimation of key notes and comments from the participants, the 'Novi Sad
2021 Movement' Charter was adopted.
15. Bidding dialogues, two-day long discussions were facilitated by the
President of the Programme Council, Momčilo Bajac, PhD and the advisor on
the Novi Sad 2021 project, Márton Méhes, PhD, with directors of the most
prominent city museums, members of the largest and oldest artists' colony in
Europe 'Likovni Krug', protégés of the Novi Sad Nursery Home for Senior
Citizens, the owner of the Manual Company, the largest company in Serbia in
the field of creative industries, members of the 'Petőfi Sándor' Hungarian
Cultural Centre, gallery owners and workers and independent artists. The goal

16. Three working groups with 30 members, prominent historians, curators,
theatre directors, gallery owners, artists, the Dean of the Academy of Arts,
journalists and documentary directors, representatives from the creative
industries, experts from the IT sector, producers and musical editors,
managers in the field of culture, psychologists and architects took part in the
finalisation of the programme concept and the artistic dimension of the Novi
Sad 2021 project during July and August.
17. Exhibition of children's' artworks titled 'Three cheers Hip Hip Hooray for
Novi Sad' was held from September 8th to 15th, 2015. It was organised in
cooperation with the 'Radosno Detinjstvo' Pre-school Education Institution
with the support of the City of Dortmund that sponsored the event. This
German city, in addition to Ulm, has provided the largest support to the ECoC
candidacy of Novi Sad. More than 200 artworks on the topic Novi Sad, culture,
capital were showcased on billboards in the city centre. The exhibition was
opened by the member of the City Council in charge of Culture.
18. A renowned Hungarian author, György Konrád, sent a letter of support for
the candidacy of Novi Sad and accepted the invitation to become the official
ambassador of the Novi Sad 2021.
19. The Conference for the support for the candidacy of Novi Sad for the title of
ECoC was held in the Town Hall on September 14th, 2015. A strong
international support for the candidacy for the ECoC 2021 was provided from
the representatives of six former and future ECoCs: Osijek, Maribor, Pecs,
Timisoara, Larissa and Košice. A two-hour meeting was held, focusing on the
exchange of experiences and the proposals for joint projects with guarantees
for maximum mutual support. A press conference was held afterwards, in
order to provide the results to the wider public. In the afternoon hours, the
guests were shown a brief presentation of the cultural and historic heritage of
the city, the capacities for the project implementation, as well as the
fundamental values on which the candidacy for the title ECoC if based. The
exhibition titled 'Postcards for Europe', which showcased postcards, including
translation, by which more than 50 artists form Europe provided support to
the candidacy for the ECoC title and expressed their desire to be a part of the
Novi Sad 2021 project.
20. www.novisad2021.rs and www.facebook.com/NoviSad2021
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VISION AND STRATEGY OF NOVI SAD 2021
EUROPEAN DIMENSION
VISION
The European Capital of Culture is a platform for a collaborative, creative and
cultural experiment, dialogue and encounter of cultures. As a result of this,
Novi Sad will become an accessible and exciting city, where different
European identities meet, where creative potentials of citizens of Novi Sad
and international public create new cultural values, where an environment
is being made in which culture in the broadest sense, arts and aesthetics will,
in time, become the way of life.
STRATEGY
The programme of Novi Sad 2021 is comprehensive. It is based on the
broadest possible sense of the word 'culture' - culture as a way of life. This
offers the possibility to include in the project all aspects of citizens' life that
affect the quality of life in the city. On the other hand, it provides the
opportunity for an active and creative participation to all those who want be
involved in this project.
In order to become an integral part of the programme, the projects need to
meet the basic criterion - to be creative. In accordance with the wide
definition of culture as an overall way of life of human beings, we will evaluate
the creative contribution of the suggested projects. We expect creativity in all
aspects of life, such as artistic creativity, scientific creativity, social creativity,
entrepreneurial creativity, ecological creativity, technological creativity and
spiritual creativity, i.e., as defined in the strategy, the cultural experiment in
which all aspect of creativity will be intertwined. Apart from this, in the age of
modern technologies, when personalisation is possible and desirable in every
domain of life, it also must apply to the approach to cultural content.
Personalisation encourages activism, creativity and facilitates the search for
information. The precondition for such an approach is digitisation of cultural
heritage, which which has been carried out in the past two years in a
magnificent way. Starting from this, we will offer a chance to each visitor to
completely personalise their adventure through the Novi Sad 2021 and AREA
21, and wider, through Vojvodina, Serbia, the region and the entire Europe.
This will be a well-balanced relationship of new information and
communication technologies and programme topics that draw their contents
from the real world. In this way, through the proposed topics based on 'rediscovery' of European values, history, arts, as well as modern forms and
tendencies in arts, spirituality, social topics, scientific achievements and
creative industries, the visitors will be able to build their own impression of the
modern European cultural identity, and their role in it.

When we speak about the European dimension, Novi Sad has specificities that
stem from more recent and ancient history of the city.
First, Novi Sad is the city that is a home to23 national communities many of
which have their native countries within the EU and they have maintained
close relations with these countries for decades. Fortunately, multiculturality
and good relations between the national communities were not disturbed
during the wars in 1990s. Novi Sad has been, and it remains a nursery garden,
which sprouts the ideas, works, and values that are the foundations of a
modern Europe.
Second, the heritage of former Yugoslavia and consequences of the wars in
the 1990s demand special effort and cooperation in order to re-establish
relationships with its former republics (some of which are already members of
the EU) based on trust, cooperation, cultural exchange, and tolerance. The
former Yugoslavia dimension of the project has an important role in the Novi
Sad 2021 project.
Third, belonging to the Danube Region plays an important role in the
European integrations of Serbia, Vojvodina, and Novi Sad. Today about eighty
Danube cities and regions from Baden-Württemberg, Bavaria, Austria,
Hungary, Serbia, Croatia, Romania, and Bulgaria participate in the Danube
network.
Fourth, the EU twin towns of Novi Sad. Novi Sad has a very long tradition of
twining with European cities. This connection has produced intensive cultural
cooperation for decades. These cities will have a special role in the project due
to their long-lasting connection and their wish to help the candidacy of Novi
Sad and participate in programme activities. These are the cities of Dortmund,
Norwich, Pécs, and Timișoara.
Furthermore, the Europe as a whole, in particular the cities that were, are or
will be the European Capitals of Culture, will be important for the candidacy of
the city in a sense of mutual support, partnerships, joint programmes and help
on the path to winning the title. It is planned to implement more than half of
the programme with partners from the region and Europe.
LONG TERM CULTURAL, SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF NOVI SAD 2021
The strategic positioning of culture as a resource significant for the city's
development is in conformity with the current European tendencies, but also
with our wide approach to the notion of culture as the way of life of our
citizens. For this reason, in addition to cultural changes and influence on an
everyday life of citizens, we also expect some social and economic benefits.
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CULTURAL IMPACT
PARTICIPATIVE MODEL IN CULTURE:
Creating of the new audience; a new model of communicating the cultural
contents to the audience; creating of innovative cultural contents; promotion
of local artists at the international level; involvement of cultural stakeholders
in decision-making processes; innovations in the process of formal and
informal education in the field of arts and creative industries.

STRENGTHENING THE CAPACITIES OF CULTURAL
INSTITUTIONS AND OTHER ACTORS IN THE FIELD
OF CULTURE:
Strengthening of cultural infrastructure; strengthening of management
competences, knowledge and skills of employees in the cultural sector;
innovative approaches to the funding of culture and more emphasised market
orientation; intensified international cooperation; more intensive coproduction of programmes; development of the national and international
network of artists; more efficient promotion and cultural advertising.

CROSS-SECTOR COOPERATION AND POLICY BUILDING:
Setting up of institutional framework for connection of public cultural
institutions and private and non-profit sector and closer cooperation with
other cultural actors; establishing of institutional framework for the
development of creative industries in the city.

SOCIAL IMPACT of the Novi Sad 2021 project will be evident through:
strengthening of social capital based on a joint action and cooperation;
strengthening of social cohesion by including young generations, through
culture, in economic and social trends; strengthening of trust between the
local authorities and citizens; social inclusion of marginalised groups and
community based on the 'Open City' model; intercultural dialogue and
interethnic tolerance; increased mobility of youth inside the EU; encouraging
volunteerism; strengthening of solidarity through the work with specific
groups such as the elderly, children without parental care, persons with
special needs, Roma children; strengthening of the civil society; social
innovations; removal of obstacles between the urban city centre and its rural
surrounding; weakening of 'Euroscepticism' as a consequence of a long-term
isolation; ending the process of youth migration and stopping the negative
demographic trends.

ECONOMIC IMPACT

is directly and indirectly associated with the
enhanced international visibility of Novi Sad as a tourist destination. Novi Sad
is the city of festivals, fairs, university, a city situated on the Danube, with the
regulated banks and beaches, an interesting tourist destination offering a
wide range of cultural contents, resulting in the fact that the service sector is
already significantly contributing to the city revenues and activities. The title
of the European Capital of Culture and a rising number of tourists during and
after 2021 will enhance this sector even more, in particular by strengthening
tourist accommodation capacities, catering industry, urban and cultural
infrastructure. Development of creative industries and IT sector will have a
major impact on the employment of young people, development of
entrepreneurship and new organisational models, linking of the University
and creative sector, attraction of foreign capital, funding of start-up projects
and establishment of creative hubs.
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Ирена Крегар-Шегота дипломираше на Катедрата за англиски и
француски јазик и книжевност на Филозофскиот факултет во Загреб и на
Поморска економија на Факултетот за поморство во Риека. Таа студираше
Културен менаџмент, културна политика и односи на Универзитетот во
Задар (Европски студии: јазици и култури во контакт) при Chambre de
commerce de Paris, Observatoire des politiques culturelles de Grenoble и Ecole
Nationale d'Administration во Париз. Нејзините претходни професионални
искуства вклучуваат предавање англиски и француски јазик во средните
училишта во Риека, работа за Министерството за надворешни работи на
Хрватска (дипломатска мисија на ОН во Женева) и за Градскиот куклен
театар во Риека (Сектор за маркетинг и односи со јавноста и како
координатор на Меѓународниот куклен фестивал во Риека). Од 2008 г.,
работи како советник за меѓународна соработка за култура во Градското
собрание на Риека и тековно е извршен координатор и е одговорна за
меѓународните односи за пријавата за Риека - европска престолнина на
културата, 2020 година. Исто така, управуваше многубројни меѓународни
културни проекти и програми, како и културни резиденции во
соработката со канадската културна фондација „Musagetes“. Член е на
бордот и заменик-претседателка на културната мрежа „Les Rencontres
LIKE“. Од 2003 г., таа е претседателка на француската алијанса (Alliance
Française) во Риека. Течно зборува на англиски, француски и италијански
јазик.

Ирена Крегар-Шегота

Кандидирање за ЕПК:
студија на случај за Риека

Апстракт

Европските претсолнини на културата обично се претставуваат и
оценуваат откако ќе ја добијат титулата и по имплементација на годината
која се разгледува. Целта на оваа презентација е да се споделат искуствата
на градот кој се наоѓа во центарот на предлог за европска престолнина на
културата и подготовката за еден од најважните европски културни
настани, суштински по обем и големина, со висококвалитетни уметнички
и културни барања. Кандидатурата на Риека е подготвена според новите
правила на Европска престолнина на културата до 2033 г., кои означуваат
поексплицитни и мерливи критериуми во однос на придонесот кон
долготрајна стратегија, способноста да се изнесе културната и
уметничката содржина, европската димензија, досегот и управувањето.
Презентацијата ќе ги сподели искуствата на Риека како
предложен град, кој е ставен во потесен избор (заедно со други три
хрватски градови) меѓу деветте хрватски градови кои на почетокот влегоа
во натпреварот, и во моментот интензивно се подготвува за последната
фаза од изборот.
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Процесот од натпреварот за титулата 'Eвропска престолнина на
културата 2020' е долготраен и се покажа како сложена и опсежна
процедура, која се надеваме ќе прерасне во висококвалитетна
победничка апликација за Eвропска престолнина на културата. Ќе
дискутираме за некои практични прашања во однос на високотехничкиот
и сложен процес од неговата иницијација до прашања поврзани со
вклученоста на граѓаните, комуникациската стратегија, управувањето,
концептот и програмата, буџетот, итн.
Последното прашање кое Риека, како и сите предложени градови
треба да си го постават е како фазата на пријавување да се претвори во
наследство без разлика дали градот ќе ја освои титулата 'Европска
престолнина на културата'.
Кандидирање за ЕПК: студија на случај за Риека
Европските претсолнини на културата (European Capitals of Culture
- ECoC) обично се претставуваат и оценуваат откако ќе ја добијат титулата
и по имплементацијата на годината која се разгледува. Целта на оваа
презентација е да се споделат искуствата на градот кој се наоѓа во
центарот на предлогот за европска престолнина на културата и
подготовката за еден од најважните европски културни настани,
суштински по обем и големина, со висококвалитетни уметнички и
културни барања. Кандидатурата на Риека е подготвена според новите
правила на Европска престолнина на културата до 2033 г., кои означуваат
поексплицитни и мерливи критериуми во однос на придонесот кон
долготрајна стратегија, способноста да се изнесе културната и
уметничката содржина, европската димензија, досегот и управувањето.
Презентацијата ќе ги сподели искуствата на градот Риека како
предложен град кој е ставен во потесен избор (заедно со други три
хрватски градови) меѓу деветте хрватски градови кои на почетокот влегоа
во натпреварот и во моментот интензивно се подготвуваат за последната
фаза од изборот. Процесот од натпреварот за титулата 'Европска
престолнина на културата 2020' е долготраен и се покажа како сложена и
опсежна процедура, која се надеваме ќе прерасне во висококвалитетна
победничка апликација за европска престолнина на културата. Ќе
дискутираме за некои практични прашања во однос на високотехничкиот
и сложен процес, од неговата иницијација до прашања поврзани со
вклученоста на граѓаните, комуникациската стратегија, управувањето,
концептот и програмата, буџетот, итн.
Последното прашање кое Риека, како и сите предложени градови
треба да си го постават е како фазата на пријавување да се претвори во
наследство без разлика дали градот ќе ја освои титулата 'Европска
престолнина на културата'.

Вовед
Многумина стручни лица и учесници сметаат дека програмата за
'Европска престолнина на културата' е една од најуспешните културни
иницијативи организирани од страна на Европската унија. Организирана
во 1985 г. според идејата на грчкиот министер за култура Мелина
Меркури и нејзиниот колега, францускиот министер за култура и
комуникација Жак Ланг, се покажа дека ЕПК е возбудливо, смело и
трансформирачко, како и предизвикувачко искуство за повеќе од 40
града од Европа кои ја освоиле титулата и многумина други кои се решиле
да се кандидираат. Сите предложени градови, различни по големина,
капацитети, положба и ресурси, ја сметаат титулата 'Европска
престолнина на културата' за можност да создадат важни културни,
социјални и економски предности, како и да ја задржат урбаната
регенерација, да ја променат сликата за градот и да ја зголемат неговата
забележливост и профил на меѓународно ниво. Инспириран од
успешните примери во соседните земји, особено од динамичните слики
на Грац, 2003 г. и Женева, 2004 г., градот Риека веќе во 2004 г. беше
заинтригиран од можноста да ги собере плодовите од титулата. Во 2004 г.,
советот на градот Риека основаше иницијативен комитет сочинет од 20
стручни лица од полето на културата, со задача да направат нацрт-план за
дејство за проектот „Риека европска престолнина на културата“. Иако во
2005 г., комитетот достави извештај и предлог за програмата за
кандидирање до Градскиот совет, немаше политички поттик да се
продолжи иницијативата, особено поради фактот дека во тој период
Европскиот парламент ја усвои рамката за иницијативата само до 2019 г.,
а Хрватска, која тогаш не беше земја-членка, не се наоѓаше во потесниот
избор на избрани земји.
Формалните услови за повторна можност за кандидирање за ЕПК
(анг. ECoC) се исполнија кога во јули, 2012 г., Европската комисија поднесе
предлог-иницијативата да се продолжи по 2020 г., а Хрватска и Ирска беа
предложени како земји чиишто градови ќе ја носат титулата во 2020
година. Една година подоцна, во јули, 2013 г., Хрватска стана членка на ЕУ
и на крај, во април, 2014 г., Европскиот парламент и Европскиот совет
усвоија нова рамка за иницијативата по 2019 г. со што се потврди дека
Хрватска и Ирска ќе бидат домаќини на настанот во 2020.(1)
Бидејќи националните натпревари се главен дел од процесот за
ЕПК (анг. ECoC), Министерството за култура објави повик за поднесување
апликации за Европска престолнина на културата за 2020 г. во Република
Хрватска во јуни, 2014 г., со што хрватските градови имаа десет месеци да
ги поднесат нивните први пријави.
(1) Одлука бр. 445/2014/ЕУ
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И покрај новите правила за ЕПК до 2033 г., при што процесот на селекција
е уште посложен и потежок, и соочувајќи се со пријавените градови со
повисоки очекувања и построга евалуација, се чини градовите се доста
заинтересирани да се кандидираат за титулата, па во првата рунда се
натпреваруваа девет града. Четири од нив Дубровник, Осиек, Пула и
Риека влегоа во потесен круг во јули, 2015 г. и сега ги подготвуваат
завршните досиеја. Вторите книги за аплицирање треба да се достават до
панелот најдоцна до 10 февруари 2016 г., а резултатите од натпреварот ќе
се знаат кон крајот на март, 2016 г., проследени со посети од панелот во
конкурентните градови и презентација на нивните соодветни
кандидатури пред него.
Кандидирање за ЕПК како дел од развојната стратегија на градот
Придонесот на проектот ЕПК за долготрајната стратегија на
пријавениот град е една од шесте категории на критериумите за
наградата според кои се оценуваат апликациите. Пријавениот град треба
да се осигури дека кога ќе аплицира, ќе има културна стратегија со
планови за одржување на културните активности по годината на титулата
заедно со планови да го зајакне капацитетот на културниот и на
креативниот сектор и да развие долготрајни врски меѓу културниот,
економскиот и социјалниот сектор во градот-кандидат. Во Риека, уште на
почетокот од процесот на подготовка за кандидирање за титулата ЕПК, се
постигна согласност дека ЕПК не треба да се сфати како едногодишен
„суперекстравагантен фестивал“, туку дека треба да биде дел од
целокупниот културен развој на градот и дел од неговата стратегија.
Градскиот совет на Риека ги усови и одлуката градот да се
номинира за титулата 'ЕПК 2020' и Стратегијата за културен развој на
градот Риека 2013-2020 на истата седница во април, 2013 г. Стратегијата,
развиена во 2012 г., се усвои по опширна јавна дебата. Во неа се открива
дека проектот 'ЕПК 2020' е долготраен процес за кој се потребни големи
ресурси, и човечки и финансиски; сепак, не гледаме на овој проект како на
изолиран едногодишен настан, туку како на круна на сите наши обиди,
инвестиции и промени кои во иднина ќе се направат во културата. Освен
тоа, го сметаме како важен проект, чиишто културни, економски и
социјални ефекти ќе бидат долготрајни, што од друга страна ќе го даде
последниот стимул за последната трансформација на Риека во град на
креативноста и на знаењето. Тоа значи дека нашите активности
преземени во проектот ЕПК нема да завршат во 2020 г., туку дека во
согласност со правилата за одржливост, ќе продолжат како важен фактор
во културниот живот на градот и на околната средина“.

Освен во Стратегијата за културен развој, кандидатурата на Риека
за ЕПК 2020, исто така, се нагласува и во Стратегијата за развој на градот
Риека 2014-2020, не само како културна програма, туку како еден од трите
приоритети на градот во полето на урбаната регенерација:
„Кандидирањето на Риека за европска престолнина на културата 2020 г. е
вистинска можност да се приближат планирањето на културната
инфраструктура и урбаната регенерација, што секако е нова задача за
културата во развојот на градот“. Покрај тоа, кандидирањето на Риека за
ЕПК 2020, исто така, се идентификуваше во стратегиските документи на
округот Приморје и Горски Котар, Универзитетот од Риека и Туристичката
заедница на Риека, кои се трите партнери во проектот. Заедничките
интереси да ја поддржат Риека да се кандидира за титулата, локалните и
регионалните власти ја дадоа својата силна политичка поддршка и, исто
така, се обврзаа. Во почетокот на процесот на кандидирање, округот
Приморје и Горски Котар, Универзитетот од Риека и соседниот град
Опатија потпишаа договор за поддршка и соработка. Силната политичка
поддршка, преку партнерства и преку соодветни стратегии кои го
идентификуваа проектот ЕПК како достигнување, треба да биде
гаранција за идното финансирање и доставување на кандидатурата
доколку Риека стане ЕПК.
Силната политичка поддршка и фактот дека проектот ЕПК
стратешки е вклучен во стратегиите на градот и на партнерите, не само
што ги исполнува оценувачките критериуми на проектот, туку, исто така,
ќе гарантира дека дури и ако се изгуби оваа трка, инвестираните ресурси
материјал, интелектуален и креативен не се залудно потрошени.
Пристаниште на разновидноста: длабок расказ како суштина на
проектот „Риека ЕПК“
Едно од основните и суштински прашања за секој град-кандидат е
прашањето за расказот за градот кој ќе ги поврзе сите вложувачи во
градот и ќе го зголеми учеството, му дава фокус и кохерентност на
проектот и служи како приказна која ги поврзува минатото, сегашноста и
иднината на градот и се поврзува со остатокот од Европа.
По усвојувањето на Стратегијата за културен развој на градот Риека 20132020, се одржаа неколку јавни дискусии каде што културните вложувачи
го изразија мислењето дека треба да се формира работна група за да
предложи концепт за кандидатурата, како основен расказ за
понатамошниот развој на проектот и на неговата програма. По
заклучоците од јавната дебата, Министерството за култура состави
стручна работна група, која во јуни, 2014 г., презентираше предлогконцепт.
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Процесот на дефинирање на концептот значеше најголема можна
вклученост на граѓаните: предлог-концептот јавно се дискутираше со
уметниците и со културните работници во Риека, а сите граѓани беа
поканети активно да придонесуваат преку интернет-консултации за да се
одредат специфичните елементи поврзани со темите на концептот.
Главната тема на расказот на Риека за 'ЕПК 2020' е „Пристаниште
на разновидноста“. Пристаништето е место за добредојде, точка на
средба, влез и засолниште: културната програма на Риека 2020, која го
опфаќа периодот од 2016 до 2021 г., ќе биде мапа на сите влезови во
Риека која се протега во областа Приморје - Горски Котар, во Хрватска и во
Европа и опфаќа многу можности, истражување на разновидноста за
конструктивно повторно откривање на нашите социјални врски. Темата
на разновидноста ќе се истражува преку трите главни кластери: вода,
работа и миграција, кои нѐ поврзуваат со теми како што се:
биоразновидноста, предизвиците во животната средина и климатската
промена, новите форми на работа и создавање и на крај, ставовите
поврзани со промената на популациите и мобилноста. Овие теми ги
одразуваат вредностите длабоко вткаени во историскиот и во
современиот идентитет на Риека, но исто така, може да се најдат во
самата основа на Европската унија. Осигурувањето дека проектот за
кандидирање има европска димензија е еден аспект од проектот со кого
се соочуваат повеќето градови. Европската димензија е прикажана преку
соработката со партнери од Европа во форма на резиденции, копроизводства, ко-креации, итн., но може уште позначително да се
нагласи преку поврзување на програмата за ЕПК со важните европски
теми. Концептот на Риека ги содржи темите вода, работа и миграција,
како сосема европски теми. Тие се оската на концептот кој го изразува
историскиот идентитет на градот, но исто така се вметнати во самите
темели на Европската унија за мултикултурализам, разновидност,
толеранција, отвореност за дијалог, соработка, еколошки прашања и
социјални стандарди. Но, без разлика на политичката волја или
демократизацијата, овие вредности никогаш не се загарантирани
засекогаш и мора внимателно да се одбранат, да се проценат и да се
претставуват од уметничка и од културна гледна точка.

Подготовка за кандидирањето: почнување од градењето капацитет
Искуствата од претходниот ЕПК покажуваат дека навремените
подготовки, обично помеѓу 2 до 3 години пред формалниот повик за
кандидатурите, се едни од предусловите за дизајнирање и доставување
на победничка кандидатура. Освен претходно споменатите стратегии и
идентификувањето на расказот на градот како основа за кандидатурата за
ЕПК, подготвителната фаза вклучува многубројни активности од градење
на капацитетот, ангажирање на сите вложувачи и комуникациски
активности, до доставување на почетната кандидатура и доставување на
крајната кандидатура.
Градот Риека релативно рано го почна процесот на подготовка за
кандидирање и создавање кандидатура. Иако вклучувањето на ЕПК како
главна точка во културната стратегија на градот во 2012 г. може да се сфати
како достигнување кое претходи на другите активности за подготовка на
кандидатурата, градењето капацитет во однос на учење од другите,
посетување европски престолнини на културата и советување со
преостанатите ЕПК-тимови, агенциите и стручните лица започнаа уште во
2009 година. Советувањата се држеа со градовите означени како
европски престолнини на културата (Грац - 2003 г., Лил - 2004 г., Ставангер
- 2008 г., Ливерпул - 2008 г., Линц - 2009 г., Печ - 2010 г., Марибор - 2012 г.,
Марсеј - 2013 г., Умео - 2014 г., П'лзењ - 2015 г., Леуварден - 2018 г., Валета 2018 г.), како и со градовите кои го поминале процесот на кандидирање
(Карлсруе, Мастрихт, Лече) и со некои од нив се потпишаа договори за
соработка. Поврзувањето со другите ЕПК не е само важно градење на
капацитетот туку исто така е почеток на одлично вмрежување кое секогаш
е насочено кон градење на европската димензија на проектот.
Ангажирање на вложувачите:
Од будење на свеста до активна поддршка
Европската престолнина на културата (ЕПК) има голема моќ на
собирање на локалната заедница околу една заедничка визија за развој
на градот, притоа зголемувајќи ја локалната гордост и создавајќи нови
врски во општеството.
Од почетокот на подготовката на кандидатурата, целта на Риека
беше да вклучи колку што е можно повеќе вложувачи во процесот на
кандидирање и да ги инспирира за понатамошни дејства во самиот
процес. Јавните дискусии за концептот на кандидатурата и предизвиците
што ги носи, како и промотивните и партиципативните активности
предизвикаа масивна и скапоцена реакција. Предлозите на граѓаните се
зедоа предвид и се вклучија и во Стратегијата за културен развој и во
клучните концептни теми за ЕПК.
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Исто така, помогнаа при редефинирањето на слоганот за
кандидирање и при поставувањето на некои правци за дизајнот на
програмата. За време на последните три години од кандидирачкиот
процес учествуваа 130 илјади луѓе вклучени преку 16 јавни дискусии во
Риека и во другите градови од округот Приморје и Горски Котар, 'онлајн'
консултации, како и 9 презентации за специфични групи (економски
сектор, образовна институција и културни оператори).
Се организираа неколку промотивни културни активности во
соработка со детски градинки и основни училишта (Добредојде за ЕПК во
градинките и училиштата во Риека), како и серии на уметнички
работилници (Работата како подарок) кои се справуваат со три теми од
Пристаниште на разновидноста. Студентите се мотивираа преку
проекти создадени во соработка со Универзитетот и со Студентскиот
културен центар. Примери за други уметнички проекти за време на
кандидирањето се: натпревар на фотографии во соработка со локален
фотоклуб, натпревар на диџеи во соработка со разгранокот на Риека со
хрватскиот Сојуз на музичари, проектот „Нов карневал“
(реинтерпретација на традиционалниот карневал на Риека), работа со
улични уметници или амбасадорите на програмата на Риека, при што се
собраа повеќе од сто уметници, интелектуалци, спортисти и други кои ја
изразија својата поддршка за кандидатурата во кратки видеа.
Особен акцент се стави на 'онлајн' комуникацијата. Во 2013 г., се
креираше веб-страница; во 2014 г., страницата на Фејсбук (бројот на
следбеници на Фејсбук спонтано растеше;, во првиот круг не се плати за
ниедно притискање на опцијата 'ми се допаѓа'); профили на „Twitter,
Google+, YouTube, Soundcloud и Instagram“, кои го следеа секој чекор од
нашето кандидирање. Нашата активна 'онлајн' заедница тековно има
повеќе од 4.000 следбеници со севкупен достиг на речиси половина
милион граѓани. Виртуелните мрежи се користат за целни информации за
активностите, како и за целни промотивни дејства.
Се организираше отворен натпревар за визуелниот идентитет на
проектот во соработка со хрватското Општество за дизајн. Стручно жири
избираше меѓу 24 дела. Наместо фиксна графичка форма, избраниот
визуелен идентитет предлага систем од графички елементи, кои се
менуваат и приспособуваат на одредена ситуација или проект. Играше
важна и активна улога во комуникацијата за време на периодот на
кандидирање и ќе се користи ако градот ја освои титулата за сите идни
домашни и меѓународни комуникациски активности.

Информирањето и вклучувањето на граѓаните и различните
вложувачи е доста важно за да се осигура дека навистина се чувствуваат
како организатори на проектот. 'Онлајн' истражувањето покажа дека 68%
од известувачите биле свесни за фактот дека Риека се кандидира за ЕПК, а
86% сметале дека тоа е добра идеја, додека 76% сметале дека Риека има
добра шанса да стане ЕПК. Граѓаните, исто така, одговориле дека титулата
ќе ѝ донесе повеќе настани на Риека, подобра слика и нови работни
места.
Сепак, одличен предизвик е да се одржи комуникацијата на
долгорочен план и да се управуваат разновидни и многубројни
очекувања. Граѓаните сакаат да се вклучат и бараат транспарентност на
проектот, но исто така се свесни и сакаат силно водство со јасна задача,
како гаранција за негов успех.

Волонтери
Волонтерската програма во Риека за ЕПК 2020 има посебно
внимание и е дизајнирана да создаде одржливи можности за широк
спектар на граѓани кои ќе присуствуваат или учествуваат во подготовките
и активностите за годината. Вклучувањето на волонтери во „Риека ЕПК
2020“ носи резултати во смисла на зајакнување на чувството на луѓето за
припадност во заедницата и свесноста за нивниот социјален придонес за
вредностите создадени со проектот и промовирање на волонтирањето
како позитивна социјална вредност. Како дел од проектот, едукативната
програма за раководењето на волонтерите во културните институции е
предложена до сите културни институции во Риека со цел да се подобрат
способностите на работниците во културните институции за развојот на
одржливи волонтерски програми и да се утврди структурен пристап за
организирање на волонтирањето во културните институции. Волонтерите
учествуваа во 12 акции кои се спроведуваа со цел да се информира
јавноста за проектот ЕПК, да се тестира јавното мислење, да се обезбеди
помош за извршување на програмите и многу други активности.
Концептот и координирањето на програмите за волонтирање се прави
заедно со локалните организации на граѓанското општество.

60

Дизајнирање на културната програма за ЕПК
Се очекува секоја ЕПК да дизајнира и да достави уметничка,
разновидна и извонредна културна програма со јасна и кохерентна визија
и стратегија, програма која ги комбинира локалното културно наследство
и традиционалните уметнички форми со нови, иновативни и
експериментални културни изрази, вклучувајќи уметници и културни
организации во нејзиниот концепт и имплементација. Иако програмата
прецизно треба да се развие за годината на титулата, искуството на
преостанатите ЕПК покажа дека конструирањето програма од
својствените теми на градот и од културните ресурси, вклучувајќи ја
уметничката и креативната заедница, е плодоносна почетна точка и може
да гарантира дека проектот ќе продолжи и понатаму.
Различни ЕПК се одлучија за различни пристапи во однос на
решавање на уметничката програма. Во повеќето случаи за задачата се
одбирале и ополномоштувале уметнички директор, уметнички комитет
или одбор на директори, додека во други градови се одржувале јавни
процеси на кои се давале предлози за програмата. Иако јавните повици
гарантираат учество и кредибилитет од локалните уметници, може да
има празнина меѓу очекувањата во однос на квалитетот и на достапните
ресурси. Во кој било случај, одлучувачките дизајнери на програмата
треба да бидат независни од политичко влијание, да имаат јасна задача,
да бидат силни лидери, да имаат добри односи со уметничката сцена,
јасни критериуми при избирање на програмите и почит спрема
партиципативните и демократските процеси.
Во случајот на Риека, во првата фаза од процесот на кандидирање,
која заврши со доставување на првата книга за аплицирање, се објави
јавен повик со предлози за програмата кои ќе ја сочинуваат програмата
на „Риека ЕПК 2020“. Како резултат на тоа, аплицираа 132
неинституционални групи и независни уметници со 197 предлози, додека
културните институции поднесоа 24 „програмски групи“ со неколку
индивидуални програми. Сите предлози беа оценети од страна на
работна група назначени во првата фаза во нацртот на програмската
рамка на „Риека ЕПК 2020“ според неколку критериуми: уметнички
квалитет и концепт кој придвижува, физибилити студија во однос на
производствените искуства и тимовите на кандидатите, европска
димензија на програмата во содржината и/или поврзаноста на
партнерите/соработниците од другите градови/земји, можност за
контекстуализација со програмите на преостанатите кандидати,
долготрајна придобивка за културната сцена на Риека и одржливост на
предложениот проект. Се избраа околу 100 програми кои се презентираа
во книгата за аплицирање како почетна рамка за програмата за 2020
година.
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Втората фаза од кандидирањето, откако градот влезе во потесен
избор, бара пофокусиран и структурен пристап за дизајнот на
програмата. За таа цел се наименуваа уметнички директор и директор на
програмата, со јасна задача во иднина да развијат стратегија за
културната програма во 2020 година.

Трошоци за кандидатурата
Процесот на натпреварување против други градови може да се
смета и е прикажан како можност за градот да ги зголеми своите
потенцијали. Сепак, бидејќи се избира само еден град, инвестирањето во
кандидатурата за ЕПК, исто така, може да се смета како потрошени пари.
За да се избегне големо разочарување, градот треба да има стратегија за
тоа како да реагира ако изгуби, како да ги капитализира инвестираните
ресурси и како да го искористи непроценливиот процес на кандидирање.
Еден важен дел од процесот е план за разумно финансирање, кој ја
прикажува способноста да се соберат финансиски средства за подготовка
на кандидатурата, трошењето во годината на титулата, проценката на
проектот и дејствата со кои ќе се гарантира негово продолжение.
Навремениот процес за кандидирање, исто така, значи дека градовите
треба да почнат рано да инвестираат и да ги развијат буџетите за
кандидирање со напредокот на процесот за кандидирање.
Искуствата на преостанатите градови укажуваат дека
финансирањето на програмата за кандидирање може да доаѓа од
различни извори (локални, регионални и национални јавни финансиски
средства, како и финансирање од приватен сектор), во случајот на Риека,
градските власти се единствениот финансиер за време на процесот.
Активностите за кандидирање во 2012 г. и во 2013 г. беа финансирани од
општиот буџет на градското Министерство за култура, додека во 2014 г. и
во 2015 г. се именуваа одделни финансиски средства:

Активности за
кандидирање за
ЕПК во
2014 г.
2015 г.

Процент од буџетот на
Министерството за култура
4,80 %
3,72 %

Процент од буџетот на
Министерството за култура во
вкупниот градски буџет
10,33%
12,90%
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Управување на процесот за кандидирање
Европските престолнини на културата даваат примери за
различни структури мобилизирани со цел да ја подготват кандидатурата и
да го добијат ЕПК, што најчесто е независна фондација или тело.
(Градовите Корк, Линц, Талин имаа структури независни од општината;
Ливерпул сектор кој работеше независно, но беше интегриран во
општината; Пекс непрофитна организација; Марибор јавна институција;
Умео Министерството за култура.)
Во градот Риека, Министерството за култура ја доби задачата да ја
подготви кандидатурата и да го води процесот до неговото завршување
во март, 2016 година. Во ноември, 2013 г., се формираше надворешна
стручна група за да работи на концептот на проектот, додека работната
група за структурирање на културната програма почна да соработува со
Министерството за култура во јануари, 2015 година. Додека градот Риека
се подготвува за последната фаза од селекцијата да стане Европска
престолнина на културата 2020, се именуваше главен тим кој ја развива
стратегијата и програмата за да се засили квалитетот на последната
кандидатура.
Тимот е предводен од шефот на градското Министерство за
култура и вклучува уметнички директор, програмски директор, извршен
координатор и координатор за меѓународни односи, регионален
координатор, координатор од невладина организација и координатор за
зголемување на капацитетот.
Ако Риека стане 'Европска престолнина на културата 2020', градот
Риека и округот Приморје и Горски Котар заедно ќе утврдат компанија за
независно и ефикасно извршување на проектот „Риека за ЕПК 2020“.
Инфраструктурата како дел од проектот за кандидирање
За време на процесот на кандидирање се изврши мапирање за да
се идентификува инфраструктурата која е потребна за спроведување на
програмата. Освен постојната културна инфраструктура, во проектот на
Риека ќе се стави голем акцент на привремена употреба и реактивација,
главно, на поранешните индустриски места и јавните простори. Исто така,
ЕПК би се искористила како можност за да се забрза изградбата на
претходно планираната инфраструктура тесно поврзана со редовите и
темите на програмата. Тековниот план на Риека е Музејот на современа
уметност, Градската библиотека од Риека и Музејот на Град Риека заедно
со преостанатата содржина да се сместат во четирите згради на
поранешниот индустриски комплекс „Рикард Бенчиќ“.

Влеговме во потесен избор, но што ако не победиме?
Секоја кандидатура е различна: како и секој друг град кој се
кандидира, Риека треба да ги изрази своите цели и намера. Не постои
едноставен волшебен образец кој гарантира успешна кандидатура или
програма. Големината на градот не е важна, ниту пак културното
наследство е решавачки фактор. Европската престолнина на културата не
се однесува само на уметностите. Уметностите се двигателот на
промената, а преостанатите поопширни сектори, исто така, ќе се вклучат
и ќе имаат корист. Не треба да се заборават причините зошто се
дизајнираше Иницијативата за европски престолнини на културата, а
критериумите за селекција треба внимателно да се разгледаат.
Искуството на преостанатите ЕПК покажува дека процесот на
канадидирање може да се искористи на позитивен начин да се поттикне
долготрајна поддршка на културниот сектор и да се забрзаат
инвестициите. Тоа е единствена можност за размена на знаење,
мапирање, собирање податоци, дијалог со сите вложувачи, нови мрежи и
партнерства (локални и меѓународни). Тоа е можност за општо градење
на капацитетот кој ќе трае и може да се искористи и по процесот на
кандидирање. Ова е особено точно доколку кандидирачкиот тим
локално се состави и ќе остане да ги инвестира своите нови вештини и
знаење во заедницата. Подготовката на кандидатурата за ЕПК е уникатна
можност за градот да ја искаже и тестира својата визија за развој подалеку
од вообичаените услови за бизнис. Постојат примери за градови кои
изгубиле и кои максимално ги капитализирале научените лекции додека
ја подготвувале кандидатурата и ги искористиле за да ја зајакнат својата
позиција и да се развијат на културен план, дури и без ознаката на ЕПК.
Риека го препознава Проектот за европска престолнина на
културата 2020 како единствена можност да се зголемат и опсегот и
разновидноста на културната понуда во градот, како и да се засили
меѓународната забележителност и важност. Ова, исто така, е можност за
Риека да го преиспита сопствениот културен и урбан идентитет, кој нема
да се соочи со минатото, туку ќе биде исполнет со желба да се создадат
нови градски содржини и вредности.
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Abstract

European Capitals of Culture are usually presented and evaluated
after they win the title and after the implementation of the year in question.
The aim of this presentation is to share experiences of a city that is in the midst
of bidding for the title of the European Capital of Culture and preparing for one
of the most visible European cultural events, substantial in scale and scope,
with high artistic and cultural quality requirements. Rijeka's candidacy has
been prepared under the new rules for the ECOC up to 2033, which state more
explicit and measurable criteria regarding contribution to long-term strategy,
capacity to deliver, cultural and artistic content, European dimension,
outreach and management.

The presentation will share experiences of the City of Rijeka as a
bidding city that has been short-listed (together with three other Croatian
cities) among nine Croatian cities that originally entered the competition, and
is at the moment intensely preparing for the final selection phase. The
processes of competing for the ECoC 2020 title has been a long one and has
proven to be a complex and extensive procedure, which will hopefully result in
a high quality, winning ECoC application. We will discuss some practical issues
regarding this highly technical and demanding process from its initiation to
questions of citizens' involvement, communication strategy, governance,
concept and programme, budget etc.
The ultimate question that Rijeka as well as all bidding cities should
ask themselves is how to turn the bidding phase into a solid legacy whether or
not the city wins the ECoC title.

Introduction
“The European Capital of Culture” programme is by many experts and
participants considered to be one of the most successful cultural initiatives
launched by European Union. Originated in 1985 after the idea of the Greek
culture minister Melina Mercury and her colleague French Minister for
Culture and Communication Jack Lang, the ECoC has proven to be an exciting,
daring and transforming, as well as challenging experience for more than 40
cities around Europe that have won the title, and many more others that
decided to go through the bidding process. Different in size, capacities,
position and resources, all of the bidding cities perceived becoming a
European Capital of Culture as an opportunity for the city to generate
important cultural, social and economic benefits, as well as to foster urban
regeneration, change the city's image and enhance its visibility and profile on
international level. Inspired by successful examples in the neighbouring
countries, especially by vibrant images of Graz 2003 and Genoa 2004, the city
of Rijeka was already in 2004 intrigued by the possibility to reap benefits of
the title. In 2004, the Council of the City of Rijeka founded an Initiative
Committee which gathered 20 experts from cultural field, with a task to draft
an action plan for the project „Rijeka European Capital of Culture“. Although
in 2005 the Committee delivered a report and a proposal for a bidding
programme to the City Council, there was no political push to continue with
the initiative, particularly due to the fact that at the time the European
Parliament had adopted the framework for the initiative only till 2019, and
Croatia, not a member state at the time, was not on the list of the selected
countries.
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Formal conditions for re-launching the possibility to bid for the ECoC
title were fulfilled when in July 2012 the European Commission submitted a
proposal to continue the initiative beyond 2020, and Croatia and Ireland were
proposed as countries whose cities will carry the title in 2020. A year later, in
July 2013 Croatia became a member of the EU, and finally a new framework for
the initiative, post 2019, was adopted by the European Parliament and Council
in April 2014, confirming that Croatia and Ireland will host the event in 2020.
Since national competitions remain a central part of the ECoC process,
the Croatian Ministry of Culture published the Call for submission of
applications for the European Capital of Culture for the year 2020 in the
Republic of Croatia in June 2014, giving Croatian cities ten months to submit
their first bids.
Despite the new rules for the ECoC up to 2033 making the selection
process even more complex and difficult, and facing the bidding cities with
higher expectations and stricter evaluation, it seems that the interest among
cities to bid for the title remains high, so that nine cities in Croatia competed in
the first round. Four of them Dubrovnik, Osijek, Pula and Rijeka - were
shortlisted in June 2015 and are now preparing their final dossiers. The second
bidbooks have to be delivered to the Panel at the latest on February 10, 2016
and the results of the competition will be known end of March 2016, following
visits form the Panel to the competing cities and the presentation of their
respective bids in front of the Panel.
Bidding for ECoC as part of the city's development strategy
The contribution of the ECoC project to the long-term strategy of the
bidding city is one of the six categories of award criteria for the assessment of
the applications. The bidding city should make sure that a cultural strategy
with plans for sustaining the cultural activities beyond the year of the title is in
place at the time of its application, together with plans to strengthen the
capacity of the cultural and creative sectors, and develop long-term links
between the cultural, economic and social sectors in the candidate city. In
Rijeka, early in the process of preparing to bid for ECoC title, it was agreed that
ECoC should not be perceived as a one year “super-extravagant-festival”, but
that it should be part of the overall cultural development of the city and a part
of the city's strategy.
Rijeka City Council adopted both the decision to nominate the City of
Rijeka for the ECoC 2020 title and the Strategy for Cultural Development of the
City of Rijeka 20132020 at the same session in April 2013. Developed in 2012,
the Strategy was adopted after a broad public debate.

It acknowledges that “the project ECoC 2020 is a lengthy process that requires
significant resources, both human and financial; however, we view this project
not as an isolated one-year event but rather as the crown of all our efforts,
investments and changes to be made in the culture in the coming years.
Moreover, we see it as a sustainable project, whose cultural,
economic and social effects will be long-lasting, which in turn will give the
necessary impetus for the final transformation of Rijeka into a city of creativity
and knowledge. This means that our activities undertaken within the ECoC
project will not end in 2020 but will continue, in accordance with the principle
of sustainability, to be pursued as an important factor in the cultural life of the
city and surrounding area.“
In addition to the Strategy of Cultural Development, Rijeka's
candidacy for ECoC 2020 is also highlighted in the Development Strategy of the
City of Rijeka 20142020, not just as a cultural programme, but as one of the
three city priorities in the field of urban regeneration: “Rijeka's candidacy for
the European Capital of Culture 2020 is the right opportunity to approach the
planning of cultural infrastructure in association with urban regeneration,
which is certainly a new task for culture in the development of the city.”
Furthermore, Rijeka's candidacy for the ECoC 2020 has also been identified in
the strategic documents of the Primorje and Gorski Kotar County, the
University of Rijeka and the Rijeka Tourist Board, all three the City's strategic
partners in the project.
Having recognized common interests in supporting Rijeka to bid for
the title, local and regional authorities gave Rijeka's application broad and
strong political support, and also expressed their commitment. An agreement
on support and cooperation was signed early in the bidding process with the
Primorje and Gorski Kotar County, the University of Rijeka and the
neighbouring City of Opatija. Strong political support both through
partnerships and through respective strategies that have identified ECoC
project as a milestone event should be a guarantee for the future financing
and delivering the bid in case Rijeka is designated ECoC.
Strong political support and the fact that ECoC project is strategically
included in the city's and its partners' strategies will not only fulfil the project's
assessing criteria, but will also ensure that even in the case of losing the
bidding race the resources invested material, intellectual and creative have
not been wasted.
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Port of Diversity: a deep-seated narrative as the essence of
the Rijeka ECoC project
One of the fundamental and essential questions for each bidding
city is the question of the narrative about the city that will connect all the
stakeholders in the city and increase participation, give focus and coherence
to the project, and serve as a story that links past, present and future of the
city and connects it with the rest of Europe.
Following the adoption of the Strategy of Cultural Development of the
City of Rijeka 20132020, a number of public discussions took place during
which cultural stakeholders expressed the opinion that a working group
should be formed in order to propose a concept of the candidacy, as a
fundamental narrative for further development of the project and its
programme. Following the public debate conclusions, the Department of
Culture established an expert working group which presented a concept
proposal in June 2014. The process of defining the concept enabled the largest
possible citizen participation: the concept proposal was publicly discussed
with artists and cultural workers in Rijeka, and all citizens were invited to
actively contribute through e-consultations to help determine specific
elements linked to the concept themes.
The main theme of Rijeka's narrative for ECoC 2020 is “Port of
Diversity”. A port is a place of welcome, a point of encounter, an entrance and
a shelter: the Rijeka 2020 Cultural Program, extending from 2016 to 2021, will
be a map of all entrances to Rijeka, extending into Primorje-Gorski Kotar
County, Croatia and Europe, and embracing many choices, exploring diversity
for constructive re-invention of our social relations. The Theme of Diversity
will be explored through three central clusters: Water, Work and Migrations,
linking us to issues like biodiversity, environmental challenges and climate
change, new forms of work and production, and finally attitudes linked to
shifting populations and mobility. These themes reflect values deeply woven
into the historical and contemporary identity of Rijeka, but can also be traced
to the very foundation of the European Union. Ensuring that a bidding project
has European dimension is an aspect of the project that cities have most
problems with. While European dimension is demonstrated through
cooperation with partners from Europe in forms of residencies, coproductions, co-creations etc., it can even more significantly be highlighted by
linking the ECoC programme with important European themes. Rijeka's
concept offers the themes of water, work and migrations as profoundly
European themes. These themes are the axes of a concept that reflect the
historical identity of the city, but are as well incorporated in the European
Union's very foundations of multiculturalism, diversity, tolerance, openness to
dialogue, cooperation, ecological concerns and social standards. However,
regardless of political will or democratic tradition, these values are never
guaranteed once and for all and must be defended with deliberation,
evaluation and representation from the artistic and cultural perspective.

Preparing the bid: start from capacity building
Experiences of previous ECoC prove that timely preparations,
usually between 2 to 3 years prior to the formal call for the bids are one of
the preconditions for designing and delivering a winning bid. Besides the
aforementioned city strategies and the identification of the city's narrative
as bases for the ECoC bid, the preparation phase includes a number of
activities from capacity building, engaging all the stakeholders and
communication activities, to delivering an initial bid and delivering a final
bid.
The City of Rijeka started the process of preparing for bidding and
creating a bid relatively early. Although the inclusion of the ECoC as a central
point in the City's cultural strategy in 2012 can be taken as a milestone
preceding all other bid preparation activities, capacity building in terms of
learning from others, visiting European capitals of culture and consulting
other ECoC teams, agencies and experts started as early as 2009.
Consultations were held with cities designated as European capitals of culture
(Graz 2003, Lille 2004, Stavanger 2008, Liverpool 2008, Linz 2009, Pech 2010,
Maribor 2012, Marseille 2013, Umea 2014, Plzen 2015, Leeuwarden 2018,
Valletta 2018), as well as with cities that went through the bidding process
(Karlsruhe, Maastricht, Lecce), and cooperation agreements were signed with
some of them. Connecting with other ECoCs is not only a valuable capacity
building but also a start of an excellent networking aimed towards building the
European dimension of the project.

Engaging the stakeholders: from awareness rising to active support
ECoC has a great power of gathering local community around a
common vision of the city development, boosting local pride and creating new
links in the society. Since the beginning of the bid preparation, the goal in
Rijeka was to include as many stakeholders as possible into the bidding
process, to inform them about the European Capital of Culture initiative, to
make them part of the project, and to inspire them into further action during
the candidacy process. Public discussions about the concept of the bid and the
challenges that it brings, as well as promotional and participatory activities,
prompted a massive and valuable feedback. Citizens' suggestions were taken
into consideration and included in both the Cultural Development Strategy
and in the key ECoC concept themes; they also helped redefine the candidacy
slogan and set some directions for the program design. During the last three
years of the bidding process, 130,000 people have been involved through 16
public discussions in Rijeka and other cities in the Primorje and Gorski Kotar
County, online consultations, as well as 9 presentations for specific groups
(economic sector, educational institution, and cultural operators).
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A number of promotional cultural activities were organized in
collaboration with kindergartens and elementary schools (Welcoming the
ECoC in Rijeka's Kindergartens and Schools ), as well as a series of art
workshops (Work as a Gift ) dealing with three themes of the Port of diversity.
Student population has been motivated via projects created in collaboration
with the University and the Student Cultural Centre. Examples of other artistic
projects during bidding include a photo-contest in collaboration with a local
photo-club, DJ contest in cooperation with Rijeka branch of the Croatian
Musicians Union, „New Carnival“ project (re-interpretation of the traditional
Rijeka's carnival), action with street artists, or the Ambassadors of Rijeka
programme, which gathered more than a hundred of artists, intellectuals,
politicians, sportsmen and others who expressed their support to the bid in
short videos.
Particular accent has been given to online communication; a website
was created in 2013, the Facebook page in 2014 (the number of Facebook
followers grew spontaneously, not one single like was paid in the first round! ),
followed by Twitter, Google+, YouTube, Soundcloud and Instagram profiles
which have followed every step of our bid. Our active online community
presently counts more than 4000 followers with the total reach of almost half
a million citizens. Virtual networks are used for targeted information about the
cultural life in the city and the region in general, for information about the
bidding activities, as well as for targeted promotional actions.
An open competition for the visual identity of the project was
organised in cooperation with the Croatian Design Society. The winning work
was selected by an expert jury among 24 entries. Instead of a fixed graphic
form, the chosen visual identity proposes a system of graphical elements,
changeable and adaptable to particular situation or a project. It has played an
important and active role in the communication during the bidding period and
will be used if the city wins the title for all future national and international
communication activities.
Informing and involving citizens and different stakeholders is crucial
for ensuring that they really feel the ownership of the project. An online
survey showed that 68% of informants were aware of the fact that Rijeka is
bidding for ECoC, and 86% considered it to be a good idea, while 76% thought
that Rijeka had good chance of becoming ECoC. Citizens also responded that
the title would bring more events to Rijeka, better image and new jobs.
A great challenge, however, is to sustain the communication in the
long run and to manage diverse and numerous expectations. Citizens ask to be
involved and require transparency of the process, but are also aware and
request a strong leadership with a clear mandate as a guarantee for the
success of the project.

Volunteers
The volunteering programme within Rijeka ECoC 2020 has been given
special attention and has been designed to create sustainable opportunities
for a wide range of citizens to attend or participate in the year's preparation
and activities. Involving volunteers in Rijeka 2020 ECoC brings results in terms
of strengthening citizens' sense of belonging to the community and awareness
of their social contribution to the values created by the project, ensuring
greater visibility and accessibility of volunteering programmes in cultural
institutions, and promoting volunteering as a positive social value. As part of
the project, an educational programme for volunteers management in
cultural institutions have been offered to all cultural institutions in Rijeka in
order to improve the competencies of workers in cultural institutions for the
development of sustainable volunteering programmes and establish a
structured approach to organising volunteering in cultural institutions.
Volunteers were involved in 12 actions that were conducted with the aim of
informing the public on the ECoC project, testing public opinion, providing
assistance for the execution of programmes and many other activities. The
conception and coordination volunteering programmes has been done in
partnership with the local civil society organisations.
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Designing the ECoC cultural programme
Every ECoC is expected to design and deliver an artistically diverse
and outstanding cultural programme with clear and coherent artistic vision
and strategy, a programme that combines local cultural heritage and
traditional art forms with new, innovative and experimental cultural
expressions, involving local artists and cultural organisations in its conception
and implementation. Although the programme has to be specifically
developed for the year of the title, the experience of other ECoC's has shown
that constructing a programme from the city's inherent themes and cultural
resources, involving local artistic and creative community, is a fruitful starting
point and can ensure the legacy of the project.
Different ECoC's have opted for different approaches to deciding the
artistic programme. In most cases an artistic director, an artistic committee or
a board of directors were appointed and delegated with the task, while in
other cities open call process were held for programme proposals. Although
open calls ensure involvement and credibility from local artists, there can be a
gap between expectations in terms of quality and the available resources. In
either case, the ultimate designers of the programme should have
independence from political influence, a clear mandate, strong leadership,
good relations with the artistic scene, clear criteria for the selection of
programmes and respect for participation and democratic processes.
In Rijeka's case, in the first phase of the bidding process which ended
with the delivery of the first bid book, an open call was announced for
programme proposals that would make up Rijeka ECoC 2020 programme. As a
result, 132 non-institutional groups and independent artists applied with 197
programme proposals, while the cultural institutions submitted 24
“programme clusters” with a number of individual programmes. All of the
proposals were assessed by a working group assigned in the first phase with
drafting the Rijeka ECoC 2020 programme framework according to several
criteria: artistic quality and propulsive expression, problem orientation,
connection with the basic ideas of the candidacy concept, feasibility study
with regard to producing experiences and the applicants' team, the European
dimension of the programme in content and / or relation to partners /
associates from other cities / countries, the possibility of contextualisation
with other applicants' programs, the long run benefit for the Rijeka's cultural
scene and the sustainability of the proposed project. Approximately 100
programmes were selected, and presented in the first bid book as initial
framework programme for 2020.
The second phase of the bidding after the city was shortlisted required more
focused and structured approach to programme design. An artistic director
and a programme director were therefore appointed, with a clear mandate
to further develop a strategy for the cultural programme 2020.

Bidding costs
The process of competing against other cities can be seen and is
presented as an opportunity for a city to boost its potentials. However, since
only one city is selected, the investment in bidding for the ECoC could also be
perceived as a waste. In order to avoid harsh disappointment, a city should
have a strategy on how to respond to losing, how to capitalize on invested
resources and how to exploit the invaluable process of bidding. A vital part of
the bid process is a sound funding plan which demonstrates the ability to
generate the funds for the preparation of the bid, the delivery of the year of
the title, the evaluation of the project and the actions that would ensure its
legacy. Timely bidding process also means that cities need to start investing
early and develop their bidding budgets as the bidding process progresses.
While the experiences of other cities suggest that funding for the
biding programme could come from a variety of sources (local, regional and
national public funding, as well as funding from private sector) in the case of
Rijeka, the city authority has been the only funder during the bidding process.
Bidding activities in 2012 and 2013 were financed within the general budget of
the City Department of Culture, while separate funds were allocated in 2014
and 2015:

ECoC biding
activities in the year
2014
2015

Percentage of
Culture Percentage of Culture Department
Department budget
budget in the total City Budget
4,80 %
10,33%
3,72 %
12,90%
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Management of the bidding process

We have been shortlisted, but what if we don't win?

ECoCs offer examples of different structures mobilized to prepare the
bid and deliver the ECoC, the most frequent being an independent foundation
or a body. (Cities like Cork, Linz, Tallinn had structures independent from
Municipality, Liverpool a department operating independently but integrated
within the Municipality, Pecs non-profit-organisation, Maribor public
institution, Umea department of Culture)
In the City of Rijeka it is the Department of Culture that has been given
the mandate to prepare the bid and lead the bidding process through to its
conclusion in March 2016. In November 2013 an external expert group was
formed to work on the project concept, while the working group for
structuring the cultural programme started collaborating with the
Department of culture in January 2015. As the City of Rijeka prepares for the
final selection stage to become the European Capital of Culture 2020, a
leading team has been named to develop a strategy and a program, to
strengthen the quality of the Final Bid.
The team is lead by the Head of the City Department of Culture, and
includes an Artistic Director, a programme Director, Executive and
International relations coordinator, Regional Coordinator, NGO Coordinator
and capacity building coordinator.
If Rijeka is designated European capital of culture 2020, a company
will be jointly established by the City of Rijeka and the County of Primorje and
Gorski Kotar for independent and efficient delivery of the Rijeka ECoC 2020
project.

Each bid is different: like every other bidding city, Rijeka has had to
articulate its own objectives and purpose. There is no single magic template
which guarantees a successful bid or programme. A city's size is not relevant,
nor is its cultural heritage a decisive factor. European Capital of Culture is not
all about arts; arts are the driver for change and other wider sectors will also
be involved and will benefit. The reasons why the European Capitals of Culture
initiative was designed should not be forgotten, and the selection criteria
should be carefully examined.

Infrastructure as part of the bidding project
During the bid process a mapping has been done in order to identify
infrastructure needed to deliver the programme. Apart from the existing
cultural infrastructure, a great accent in Rijeka's project is going to be put on
temporary use and re-activation of former industrial sites and public spaces in
general. ECoC would also be used as an opportunity to accelerate the
construction of previously planned infrastructure, closely linked to the
programme lines and themes. Rijeka's current plan is to bring the Museum of
Modern and Contemporary Art, Rijeka City Library, and the City of Rijeka
Museum, together with other content, into the four buildings of the former
industrial complex Rikard Benčić.

The experience of others ECoC shows that the bidding process alone
could be used in a positive way to incite long term support to cultural sector,
and speed up investments. It's a unique opportunity for knowledge exchange,
mapping, data collecting, dialogue with all stakeholder, new networks and
partnerships (local and international). It's an opportunity for capacity building
in general that will last and can be used beyond the bidding process. This is
particularly true if the bidding team is recruited locally and will stay and invest
their new skills and knowledge in the community. Preparing a bid for ECoC is a
unique possibility for a city to express and test its vision of development
beyond business-as-usual circumstances. There are examples of losing cities
that have maximally capitalised on the lessons learnt while preparing their bid
and have used them to strengthen their position and develop culturally even
without the ECoC designation.
Rijeka recognizes the European Capital of Culture 2020 project as a
unique opportunity to increase both the scope and diversity of the cultural
offer in the city, as well as to boost its international visibility and relevance.
This is also an opportunity for Rijeka to re-examine its own cultural and urban
identity, which will not face the past, but be filled with the wish to create new
city contents and values.
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Валери
Корлински

ПЛОВДИВ
2019
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Валери Корлински (роден 1957 г.) е бугарски актер и режисер,
како и извршен директор на фондацијата „Пловдив 2019“. Тој
дипломираше на Националната академија за театарска и филмска
академија во Софија. Од 1985 г. работи за различни театри во Бугарија
(Јамбол, Хасково, Пловдив, Софија) како актер, режисер и драматург. Има
играно во повеќе од 50 театарски претстави и во повеќе од 20 телевизиски
и кинопродукции. Тој беше еден од првите членови на бордот на
директори на фондацијата „Пловдив 2019“. Од 2013 г., тој е извршен
директор на Фондацијата.

Апстракт
Во септември, 2014 г., Пловдив беше избран за Европска
престолнина на културата во 2019 г., заедно со италијанскиот град Матера
и горди сме и должни да направиме значителна промена за еден
подобар живот. Едно од интригантните нешта во однос на Европската
престолнина на културата е тоа што аплицирате 5 години однапред и
треба да имате јасна визија за поголем дел од настаните, проектите и
партнерствата кои ќе се случат во иднина, а причината за тоа е дека
Европската престолнина на културата се однесува на долготрајни
пристапи и одржливост. Годината на престолнината НЕ е фестивал кој
трае една година. Всушност, нејзината цел е да се промовира одржлив
развој и да се промени културната, економската, па дури и социјалната
средина на градот што може да се почувствува неколку години по
утврдување на настанот.
Како една од најуспешните и препознатливи иницијативи на
Европската унија, Европската престолнина на културата им нуди на
градовите широк спектар на инструменти со кои ќе го катализираат
нивниот културен развој и економски раст. Крајно време е да се
фокусираат на креативната и културната сфера како поле со широк
економски потенцијал, а Иницијативата на европската престолнина на
културата го нагласува токму тоа.
Колку повеќе можности создаваме со цел нашите граѓани да го
прошират хоризонтот на разбирање на европското културно наследство и
разновидност преку различни уметнички проекти, платформи на
размена, културна интеракција и лични контакти со други жители на
Европа, толку повеќе ќе ја ценат сопствената локална култура како важен
дел од европската културна разновидност.

Да се стане Европска престолнина на културата значи да се знае
начинот на кој тоа ќе се постигне. Ако ефективно го управуваме процесот,
може да се создаде моментум преку кој целиот град може да учествува
во нагорна спирала на заедничко учење и забрзување на знаењето.
Искуството на најдобрите европски престолнини на културата ни
покажува дека најзначајната одржливост што можеме да ја создадеме е
еманципирањето на нашиот народ и создавањето на средина која ќе се
менува, иновација и развој.
Нашето мото и визија е „Пловдив заедно“, како можеме да го
пронајдеме нашиот посебен пат до единството меѓу мнозинството и
малцинството (Роми, Турци, Ерменци, Евреи, Грци), различни генерации
(кои имаат различни брзини и начини на живот и различни воспитувања),
лица со инвалидитет, лица со хендикеп, но и соединување со нашите
сограѓани во Бугарија и во Европа. „Заедно“, исто така, е повик за дејство
за другите европски граѓани погодени од економската рецесија и кои се
прашуваат за европската иднина на нивните држави. Сакаме Пловдив и
Европа да не означуваат само луѓе принудени да живеат на исто место.
Туку заедно треба да се претворат во совесен избор кој го направиле
лицата кои ја слават културната разновидност преку почитување на
основните права и вредности за кои се боревме во нашиот град и во
Европа. Цврсто стоиме на верувањето дека сличностите во нас, без
разлика дали се наоѓаат во различни групи во Пловдив или во различните
култури во Европа, се побројни и посилни од разликите. Сепак, токму
разликите се оние што ја даваат онаа карактеристична црта на нашиот
културен и социјален живот за кој вреди да се живее... ЗАЕДНО.
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„ПЛОВДИВ 2019“
Почитувани домаќини, почитувани претставници на семејството
на европските престолнини на културата (European Capitals of Culture,
ECOC), почитувани културни оператори и уметници, добредојдовте на
времето посветено на градот Пловдив.
Се викам Валери Корлински и сум извршен директор на
фондацијата „Пловдидв 2019“ и сум дел од тимот на Фондацијата уште од
самиот почеток.
Ако сѐ уште не сте го посетиле Пловдив, планирајте, бидејќи Ве
очекуваме и имаме да Ви споделиме многу нешта и да соработуваме за
идните проекти. Пловдив е еден од оние европски градови што се
познати по семејствата кои сакаат да ги одгледаат своите деца во еден
голем, но опуштен град. Тој е вториот најголем град во земјата со 350
илјади жители, поволно населени на модерна транспортна рута помеѓу
Загреб и Црното Море. Ги нуди сите услуги и комодитети на еден голем
градски живот со мирна атмосфера. Тој е јужниот културен и деловен
центар на Бугарија со пет важни музеи, разновидни театри, културни
институции, опера и единствениот Центар на современата уметност од
тој вид во Бугарија. Но, му недостига оној немир што го имаат
преостанатите градови во земјата. Пловдив има најголем број кафулиња,
ресторани и клубови по глава на жител во Бугарија и е познат како градот
Ayliak турски збор кој се користи за да се искаже опуштен став спрема
животот. Градот се одликува со историја стара 8 илјади години како еден
од најстарите, сѐ уште населени градови во светот. Изгледа дека имаме
сѐ: тракиско, грчко, римско, словенско, византиско и отоманско
наследство, мултиетничко население и сето богатство на културната
разновидност, весела уметност и културна сцена, прекрасен стар град кој
личи како пресликан од каталог.
Во сепмтември, 2014 г., Пловдив беше избран за Европска
престолнина на културата во 2019 г., заедно со италијанскиот град Матера
и горди сме и одговорни да направиме голема промена за еден подобар
живот. За првпат во историјата на Иницијативата за европска
престолнина на културата, титулата ќе ја добие град кој користи
кирилична азбука. Бугарија е првата земја која ја користи оваа азбука кога
беше создадена во IX-от век. Денес, околу 250 милиони луѓе го користат
кириличното писмо околу половина од нив живеат во Европа. Бидејќи
титулата ЕПК (ECOC) и добивањето на кандидатурата ги сметаме за
можност за решавање на проблемите, тоа е можност да се премостат
празнините меѓу различните видови комуникација во секоја сфера од
нашиот секојдневен живот и тоа треба да го направиме преку културата,
која е подобриот и похуманиот начин.
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Треба меѓусебно да се потсетиме дека сме повеќе слични, отколку
различни. Тоа може да се постигне само ако пронајдеме начин да
останеме „заедно“. Токму затоа го избравме тој слоган. Ова е првпат во
30-годишната историја на иницијативата еден бугарски град да биде
домаќин на престижниот настан. Како таков, ова е одлична можност и
уште поголема одговорност за Пловдив бидејќи градот ќе ја претставува
целата земја на европската културна сцена најмалку во следните пет
години.
Сите четири бугарски кандидати ставени во потесен избор
понудија доста силни кандидатури кои ја нагласуваа нивната културна
разновидност. Кандидатурата на Пловдив опфаќаше амбициозна
уметничка програма со повеќе од 60 индивидуални проекти и повеќе од
200 (двесте) партнерски организации од 39 земји, но што е поважно,
наменета е на прашања поврзани со градот економски, социјални и
културни, и нуди кохерентна стратегија за нивно решавање. Најголемиот
предизвик низ процесот на кандидирање беше да се убедат граѓаните
дека Пловдив навистина може да победи на натпреварот. Од почетокот
постоеше сомнеж дека титулата автоматски нема да премине кај Софија,
која ја има најдобрата културна инфраструктура во земјата. Тешко беше
да се убедат дека тоа не е главната причина при избор на престолнина на
културата. Но, иако нашите граѓани не веруваа дека е возможно да се
победи, добивме огромна поддршка од нив.
Културната атмосфера во Пловдив почна да се менува со
процесот на кандидирање. Несомнено, истото се случи и со
преостанатите градови-кандидати. Натпреварот за ЕПК (ECOC) е еден
начин да им се помогне на локалните власти да ја признаат улогата која
културата може да ја одигра за оживување и за економскиот раст на
нивните градови. Културата во голема мера сѐ уште се потценува од
страна на политичарите и таквиот натпревар доведува до размислување
„надвор од кутијата“.
Добивме огромна поддршка од нашите граѓани во текот на
процесот на кандидирање. Во една точка дневно доаѓаа посетители, од
кои многумина од странство, и сакаа да помогнат. Се надеваме дека во
иднина титулата ЕПК (ECOC) и уметничката програма ќе им помогне на
граѓаните да научат заедно да комуницираат и да работат.
„Заедништвото“ е нешто што ни е потребно не само во Пловдив и во
Бугарија туку и во светот во целост.
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Земајќи го предвид фактот дека победивме, јасно е дека
исправивме многу работи, па пред детално да продолжам со програмата,
би сакал да го резимирам нашето 4-годишно искуство низ 5 точки за кои
се надевам дека ќе му помогнат на Скопје да влезе во емоцијата наречена
ЕПК (ECOC):
1. УТВРДУВАЊЕ НА НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА колку што е
можно побргу. Прво, ова е нешто што е многу важно за плакетата и второ,
барем во однос на Бугарија (и секако дека важи и за многу други земји во
Европа), општинските сектори и власти речиси секогаш имаат недостиг од
ресурси, капацитет и дури и страст за да се работи на нешто од тој
калибар. Ако мислите дека бирократијата може да претставува проблем
во кој било момент, потребна ви е засебна организација. Аплицирањето
за Европска престолнина на културата бара полно работно време за еден
тим луѓе.
2. Треба ТЕСНО ДА РАБОТИТЕ СО ОПШТИНСКИТЕ ВЛАСТИ. Ќе ви
требаат различни нешта од различни луѓе културни оператори,
институции, општински агенции, потенцијални донатори, итн. Ако зад вас
ја немате општината или градоначалникот, многу потешко ќе ги убедите
луѓето да ви помогнат.
3. Бидете ИСКРЕНИ. Ако верувам дека нешто го истакна Пловдив
од преостанатите бугарски кандидати е тоа што бевме искрени.
Понекогаш и болеше. Сметам дека ова нѐ издвои. Никогаш нема да
заборавам како во прелиминарната фаза за време на нашата
презентација г. Џереми Ајзакс (кој повеќе не е на таблата), нѐ праша како
можеме да сме толку критични за нашиот град и сепак да изнајдеме сила
да продолжиме да работиме. Ова е еден од најголемите комплименти
кои ги добивме. Истражувајте ја душата. Препознајте ги вашите
најголеми слабости и искористете ги. Ако вашиот град има сериозни
економски, социјални, културни, сликовни или други проблеми, не ни
помислувајте да ги избегнете. Прво, бидејќи жирито ќе ги дознае.
Секогаш ги дознаваат. И второ, бидејќи тоа ви е најдобриот аргумент
зошто ви ТРЕБА титулата. Една од работите за кои сметам дека најмногу го
импресионираше жирито во однос на Пловдив е дека не се обидовме да
ги скриеме негативните страни или недостатоци. За да ја докажам таа
точка, еве неколку примери од нашите најголеми проблеми и како ги
решивме.

4. РИЗИКУВАЈ ИЛИ ОТКАЖИ СЕ
Програмата веројатно е најважниот аспект од апликацијата и треба да
биде спектакуларна, амбициозна и иновативна. Ќе ја претставувате цела
Европа! Не плашете се да ги спомнете големите проблеми. Размислете
како може културата да ги реши или во најмала рака да ги олесни овие
проблеми.
- Треба да користите амбициозни теми и амбициозни проекти.
- Секој проект што ќе го создадете и секое партнерство што ќе го
формирате треба да се раководи според идејата дека аплицирате за
ЕВРОПСКА, а не македонска престолнина на културата.
- Долгорочни цели, наследство и одржливост Ова не е едногодишен
фестивал којшто треба да го испланирате. Што ќе остане по годината за
вашиот град или за вашата земја? Можам да гарантирам дека едно од
прашањата кое жирито ќе ве праша за време на презентацијата е „Како ќе
изгледа градот по годината на ЕПК (ECOC)?“.
5. ПРЕЦИЗНО ПЛАНИРАЈТЕ. Секоја реченица во кандидатурата,
секоја изјава во презентацијата мора да имаат цел и на жирито треба да
му се докаже, прво, дека ви ТРЕБА титулата и второ, дека ја ЗАСЛУЖУВАТЕ!
Ќе го убедите дека ви треба со тоа што сте искрени за проблемите. Ќе го
убедите дека ја заслужувате со тоа што ќе понудите програма која ќе ги
согледа овие проблеми. Не заборавајте. За време на фазите од
кандидирањето, не треба да го убедите целиот свет дека вие треба да сте
наредната Европска престолнина на културата. Треба да го убедите само
жирито.
Една од интригантните работи за Европската престолнина на
културата е дека аплицирате за титулата 5 години однапред и треба да
имате јасна визија за поголем дел од настаните, проектите и
партнерствата кои ќе се случуваат во иднина и причината за тоа е што ЕПК
(ECOC) се однесува за долготрајни пристапи и одржливост. Годината на
ЕПК (ECOC) НЕ е едногодишен фестивал. Всушност, нејзината цел е да
промовира одржлив развој и промена на културната, економската, па
дури и социјалната средина што може да се почувствува откако градот ќе
биде домаќин на настанот.
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Како една од најуспешните и препознатливи иницијативи на
Европската унија, Европската престолнина на културата им нуди на
градовите широк спектар на инструменти со кои ќе го катализираат
нивниот културен развој и економски раст. Заедно со тоа, во Европа,
културните и креативните индустрии заземаат 2,6% од БДП (бруто
домашен производ) (што е повеќе од процентот на секторот за храна,
пијалаци и тутун, текстилната индустрија). Крајно време е европските
градови да се фокусираат на креативната и културната сфера како на поле
со огромен економски потенцијал. Иницијативата на ЕПК (ECOC) ги
нагласува можностите во оваа сфера и иницијативата на нашите денешни
домаќини.
Во програмата за „Пловдив 2019“ испланиравме повеќе од 60
проекти од мал, среден и голем размер структурирани во 4 платформи,
не според жанрови, туку зависно од целите кои треба да ги исполнат.
Овие 4 платформи се: СОЕДИНУВАЊЕ отстранување на границите
меѓу социјалните, етничките и малцинските групи за да се создаде
„Пловдив заедно“. ТРАНСФОРМИРАЊЕ трансформирање на
градот и на луѓето преку урбан развој и едукација. ОЖИВУВАЊЕ
платформа која ги сместува уметноста, културата и културното
наследство во еден современ контекст. И ОПУШТАЊЕ, во која станува
збор за уживањето во животот и промовирање на типичниот пловдивски
безгрижен „Ayliak“ начин на живот.

СОЕДИНУВАЊЕТО,

како што реков, се однесува на
спојување на луѓето и славење на разновидноста.
- Една од суштините во СОЕДИНУВАЊЕТО се проекти кои ќе се
случуваат главно во ромските соседства на Пловдив. Тука се опфатени
едукативни, вокативни и активности за градење на заедницата, како и
можност за жителите активно да почнат да создаваат културни
производи преку академијата за филм, театар и фотографија. Она на кое
се надеваме е дека ќе се започне еден процес на културна размена меѓу
ромската заедница и преостанатите заедници во Пловдив како една од
најголемите пречки за интеграцијата која ја наведовме.
- СОЕДИНУВАЊЕТО, исто така, опфаќа проекти кои ќе го нагласат
културното богатство на југоцентралниот регион, вклучувајќи ги
фолклорот и традициите. Една од суштините овде е патувачки фестивал
од сказните во Родопите.
- Со проектите во оваа платформа, исто така, сакаме да ја
смениме негативната слика за земјите од Балканот и од Источна Европа.
Сакаме да го нагласиме културното богатство на овие региони.

ТРАНСФОРМИРАЊЕТО се однесува за трансформирање
на урбаниот простор, како и за трансформирање на нашите идеи и
перцепции за јавниот простор.
- Голем акцент во оваа платформа се става на специјалниот округ
наречен Капана каде што веќе ги гледаме резултатите од нашиот обид
областа да ја претвориме во креативен округ. Други области во градот
кои би сакале да ги вклучиме во програмата се: Градот на тутунот, реката
Марица, островот Адата и многу други запоставени области каде се
фокусираме на потенцијалот, наместо да се обесхрабруваме од нивната
тековна состојба или од легалниот статус.
- Еден друг елемент во оваа платформа се неформалните типови на
образование кои им ги нудиме на децата. Овде е опфатена изградбата
на цел град на децата на еден од ридовите со кој ќе управуваат самите
тие и на тој начин ќе научат за важни граѓански вештини.

ОЖИВУВАЊЕТО

е платформа која ги става уметноста,
културата и културното богатство во еден современ контекст.
- Целите овде се: културата да им се приближи на луѓето и да се
опфатат локалните граѓани во проектите и во перформансите како
учесници, наместо само како неентузијастичка публика.
- Големо внимание се дава на културното наследство бидејќи
ова е една од главните предности на Пловдив. Сепак, прашањето е како
наследството да се воведе во современ контекст. Еден проект кој се
фокусира на ова прашање е Фестивалот на светилките што ќе ја нагласи
убавината на историскиот центар на Пловдив, но кој, исто така, ќе го
осветли целиот град бидејќи децентрализацијата е, исто така, нешто кое
сакаме да го поттикнеме.
- На крај, современата уметност добива големо внимание и се
надеваме дека Пловдив ќе се претвори во центар на современа уметност
во Бугарија. Ова е возможно преку создавање на биенале или настан
сличен на биенале.
Четвртата платформа ОПУШТАЊЕ се однесува на уживањето во
животот и промовирање на овој типичен пловдивски „Ayliak“ начин на
живот.
- Овде се вклучени повеќе музички и спортски настани.
- Исто така, вклучува проекти кои ќе промовираат бавен и
одржлив начин на живеење: бавна храна, урбано градинарство,
општествени иницијативи и децентрализација на културниот живот.
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Тековно работиме на подготовката на основата за имплементација на планираните проекти. „Пловдив заедно“ е визија како да го
пронајдеме специјалниот пловдивски пат кон единството меѓу
мнозинството и малцинствата (Роми, Турци, Ерменци, Евреи, Грци),
различните генерации (кои имаат различни брзини и начини на
живеење, различни одгледувања со или без комунизам), луѓе со
инвалидитет, лица со хендикеп, но и соединување со нашите сограѓани
во Бугарија и во Европа. „Заедно“, исто така, е повик за дејство за
преостанатите европски граѓани погодени од економската рецесија и кои
се прашуваат за европската иднина на нивните држави. Сакаме за
Пловдив и за Европа терминот заедно да не означува само луѓе
принудени да живеат на едно исто место. Туку, заедно треба да се
претворат во совесен избор кој го направиле лицата кои ја слават
културната разновидност преку почитување на основните права и
вредности за кои се боревме во нашиот град и во Европа. Цврсто стоиме
на верувањето дека сличностите во нас, без разлика дали се наоѓаат во
различни групи во Пловдив или во различните култури во Европа, се
побројни и посилни од разликите. Сепак, токму разликите се оние што ја
даваат онаа карактеристична црта на нашиот културен и социјален живот
за кој вреди да се живее... ЗАЕДНО.
Европската димензија и градот и граѓаните се главните
стратегиски точки на уметничката програма заедно со нашиот целокупен
концепт „заедно“. Колку повеќе можности создадеме со цел нашите
граѓани да го прошират хоризонтот на разбирање на европското културно
наследство и разновидност преку различни уметнички проекти,
платформи на размена, културна интеракција и лични контакти со други
жители на Европа, толку повеќе ќе ја ценат сопствената локална култура
како важен дел од европската културна разновидност.
Сега, работиме на последните детали од јавниот повик што
планираме да го пуштиме кон крајот на октомври кој ќе се однесува на
нови идеи за содржината на програмата во согласност со четирите
платформи, како и за регулирање на деталниот развој со целосен буџет и
распоред на нашите партнери од книгата за аплицирање. Во процесот на
повторно разгледување на проектите вклучени во книгата, создаваме
правила со кои ќе се воспостават транспарентни и урамнотежени односи
со партнерите.
Европската димензија ќе се имплементира на различни нивоа
во активностите на фондацијата „Пловдив 2019“, меѓу кои се наоѓа
приближувањето на Европа до граѓаните на Пловдив и обратно.
„Пловдив 2019“ веќе го доби својот код-број и е потврден партнер за
Еразмус+ и програмата на Европскиот волонтерски сервис што
претставуваат голема можност за интеркултурна размена и дијалог, како
и градење на капацитетот на младите и на возрасните.

За да се имплементираат овие идеи и верувања, „Пловдив 2019“
ја има целосната поддршка на локалните и регионалните политички
власти. На локално политичко ниво, оваа поддршка е изразена со
финансиска обврзаност од 7,3 милиони евра за периодот 2014-2020 г. од
страна на Општина Пловдив. Како јавна институција со свој независен
менаџмент и советодавен борд, Фондацијата се обидува да ја задржи
политичката поддршка, која е добиена уште од самиот почеток и која го
гарантира континуитетот во потрага по целта и независноста на
активностите на организацијата од партиските и политичките интереси.
За Пловдив, кандидирањето за Европска престолнина на
културата не е цел сама по себе. Токму спротивното: тоа беше катализатор
за одржлива промена, не само во културниот сектор на градот, туку за
негов целосен развој. Поради тоа, од самиот почеток се трудиме колку
што можеме повеќе да ги приближиме настанот ЕПК (ECoC) и стратегијата
на градот за културен развој.
За да се зголеми видливоста на Пловдив, неговото

наследство и културни производи, во Европа и надвор од неа и
за да се привлече интересот на пошироката европска публика,
планираме да креираме проекти со голема уметничка совршеност, како
што е Биеналето на современа уметност во Пловдив. Во 2016 г.,
планираме да организираме средба на уметници и организации кои
работат на домашно и на меѓународно ниво во полето на современата
уметност во Европа за да се постават првите темели од развојот на овој
проект. Европската престолнина на културата е пат на кој треба да ја
разбудиме преродбата на културно поле, што во голема мера се
игнорираше за време на 20-годишниот период на транзиција на Бугарија
веднаш по падот на комунизмот. Европската престолнина на културата е
нова можност за Пловдив и за уметниците и културните оператори на
Бугарија да воспостават долготрајни врски со европските партнери во
сите културни сектори вклучувајќи ги едукацијата, социјалните служби,
учеството на граѓаните, спортот и туризмот, заедно со поочигледните
области, како што се перформансот и фините уметности и литература. За
нас соработката значи активно учество во културните производи, мрежи,
размена и менаџмент. Засилената соработка ќе ѝ овозможи на локалната
публика да се изложи на нови форми на уметничко изразување, да се
зголеми културниот капацитет на граѓаните, уметниците и институциите,
ќе придонесе за производи од поголем квалитет преку учење и трансфер,
ќе привлече и ќе создаде нова публика и ќе го прошири нејзиниот
хоризонт и што е најважно, ќе му помогне на градот да направи
порешавачки чекори кон долготрајни цели и одржлив развој на градот.
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Valeri Kyorlinski
Да се стане Европска престолнина на културата значи да се знае
начинот на кој тоа ќе се постигне. Ако ефективно го управуваме процесот,
може да се создаде моментум преку кој целиот град може да учествува
во нагорна спирала на заедничко учење и забрзување на знаењето.
Искуството на најдобрите европски престолнини на културата ни
покажува дека најзначајната одржливост што можеме да ја создадеме е
еманципирањето на нашиот народ и создавањето на средина која ќе се
менува, иновација и развој. Ние во Пловдив сме целосно посветени на
тоа. Колку што е можно повеќе луѓе заедно.
Дефинитивно признаваме дека Европската престолнина на
културата веќе имаше свој удел во привлекување на свесноста за можна
соработка врз основа на ЕУ-финансирањето и потенцијалните синергии,
главно, во програмата „Креативна Европа“, која е имплементацијата на
стратегијата „Европа 2020“ во полето на културата и поради тоа го
поддржува зајакнувањето на меѓуграничната соработка и создавањето
публика, мобилноста на уметниците и отворање на нови пазари за
креативни активисти.
Се стремиме кон тоа да ја користиме фондацијата „Пловдив
2019“ како мрежна платформа која ги поврзува локалните културни
оператори, институции и уметници со организации од странство кои
работат на слични прашања.

PLOVDIV 2019
Valeri Kyorlinski (born 1957) is a Bulgarian actor and Director as well as
executive Director of the Plovdiv 2019 Foundation. He trained as an actor at
the National Academy for Theatre and Film Arts in Sofia. Since 1985 he has
worked for various theaters in Bulgaria (Yambol, Haskovo, Plovdiv, Sofia) as
actor, Director and playwright. He has played in more than 50 theatre plays and
in over 20 TV and cinema productions. He was one of the first members of
Plovdiv 2019 Foundation's Board of Directors. Since 2013 he has been
executive director of the foundation.

Abstract
In September 2014 Plovdiv was selected to be the European Capital of
Culture in 2019, together with the Italian city of Matera and we are proud and
responsible to make significant change for a better life. One of the curious
things about European Capital of Culture is that you apply for the title 5 years in
advance and you need to have a clear vision about most of the events, projects
and partnerships that will take place years from now and the reason for that is
that ECOC is about long-term approaches and sustainability. The ECOC year is
NOT a year-long festival. In fact, its goal is to promote sustainable
development and change a city's cultural, economic and even social
environment that can be felt in the city years after hosting the event.
As one of the most successful and recognizable initiatives of the
European Union, European Capital of Culture offers cities a wide range of
instruments to catalyse their cultural development and economic growth. It's
high time to focus on the creative and cultural sphere as a field with great
economic potential and ECOC initiative is highlighting that.
The more opportunities we create for our citizens to open up the
horizon of understanding of European cultural heritage and diversity through
different artistic projects, exchange platforms, cultural interaction and
personal contacts with other European residents, the more they themselves
will appreciate their local culture as an important part of the European cultural
diversity.
Delivering a European Capital of Culture is all about the “power of
how”. If we manage the process effectively, it can create the momentum
through which the entire city can take part in an upward spiral of shared
learning and knowledge acceleration. The experience of the best European
Capitals of Culture shows us that the most meaningful sustainability we can
create is the empowerment of our people and the creation of an enabling
environment for change, innovation and development.
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‘Plovdiv Together' is our moto and vision, how we can find our special path of
unity among the majority and minorities (Roma, Turks, Armenians, Jews,
Greeks), different generations (who have different speeds and lifestyles and
different upbringings) people with disabilities, disadvantaged people, but also
unity with our fellow citizens in Bulgaria and in Europe. 'Together' is also a call
for action for other European citizens affected by the economic recession and
questioning the European future of their states. For Plovdiv and for Europe we
want together to mean not just a group of people forced to live in the same
place. Instead, together should turn into a conscious choice made by
individuals who celebrate cultural diversity by safeguarding fundamental
rights and values we have fought for in our city and in Europe. We firmly
believe that the similarities within us, be it in the different groups in Plovdiv or
the different cultures in Europe, are more and stronger than the differences.
And after all it is the differences that give our cultural and social life that flavour
and spice that makes it worth living... TOGETHER.

Introduction
Dear hosts, dears representatives of the ECoC family, dear cultural
operators and artists, do welcome to the time devoted to the city of Plovdiv.
My name is Valeri Kyorlinski and I am an executive director of Plovdiv
2019 Foundation and I have been part of the team of the Foundation from its
very beginning.
If you have not visited Plovdiv yet, you should start planning, because
we are waiting for you and we have many things to share with you and to
collaborate for future projects. Plovdiv is one of those European cities popular
with families who want to raise their children in a large but relaxed city. It is the
second largest city in the country with three thousand fifty hundred
inhabitants, favourably located on a modern transport route between Zagreb
and the Black Sea. It offers all the services and commodities of big city life along
with a peaceful atmosphere. It is Southern Bulgaria's cultural and business
centre, with five important museums, a large variety of theatres, cultural
institutions, an opera and the only Contemporary Art Centre of its kind in
Bulgaria. Despite that it lacks the hectic restlessness of other large cities in the
country. Plovdiv has the largest number of cafés, restaurants, and clubs per
capita in Bulgaria and is known as the city of Ayliak a Turkish word, used to
express a relaxed attitude towards life. The city is distinguished by an 8
thousand year old history as one of the oldest, still-inhabited cities in the
world. We seem to have it all: Thracian, Greek, Roman, Slavic, Byzantine, and
Ottoman heritage, a multi-ethnic population and all the richness that cultural
diversity holds, a lively arts and culture scene, a beautiful Old Town that looks
like straight from a catalogue.
In September 2014 Plovdiv was selected to be the European Capital of
Culture in 2019, together with the Italian city of Matera and we are proud and
responsible to make significant change for a better life. For the first time in the
history of the European Capital of Culture initiative, a city using the Cyrillic
alphabet will be designated with the title. Bulgaria became the first country to
th
use this alphabet when it was developed in the 9 century. Today around 250
million people use the Cyrillic script about half of them live in Europe. Since we
see the ECoC title and the winning of the bid as an opportunity to solve
problems, it is a chance to bridge gaps between different types of
communication in each sphere of our everyday life and we have to do it
through culture, which is the better and humane way. We have to remind each
other that we have more similarities than differences. This can be done only if
we find a way to be “together”. And that is why we chose that slogan. This is the
first time in the initiative's 30-year history that a Bulgarian city will host the
prestigious event. As such, this is a great opportunity and an even greater
responsibility for Plovdiv as the city will represent the entire country on the
European cultural scene at least in the next half a decade.
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All four shortlisted Bulgarian candidates offered very strong bids that
highlighted their cultural diversity. Plovdiv's bid included an ambitious artistic
programme with over 60 individual projects and more than 200 partner
organisations from 39 countries, but more importantly, it addressed the issues
that the city has economic, social and cultural ones, and offered a coherent
strategy to solving them. The biggest challenge throughout the bidding
process was convincing our own citizens that Plovdiv could actually win the
competition. From the very beginning there was a lot of doubt that the title
wouldn't automatically go to Sofia which has the best cultural infrastructure in
the country. Convincing them that this was not the main reason for choosing a
Capital of Culture was difficult. But even though our citizens found it hard to
believe it was possible to win, we received a lot of support from them.
The cultural atmosphere in Plovdiv started changing with the bidding
process. Undoubtedly, the same thing happened in the other candidate cities.
The ECoC competition is a way to help local authorities recognise the role
culture can play in the revival and economic growth of their cities. Culture is
still largely underappreciated by politicians and such a competition
encourages out-of-the-box thinking.
We received a tremendous amount of support from our citizens
throughout the bidding process. At one point we would receive visitors on a
daily basis, many of whom were coming from abroad and they wanted to offer
their help. Our hope is that in the future the ECoC title and the artistic
programme will help our citizens learn to communicate and work together.
“Togetherness” is something we need not only in Plovdiv and Bulgaria, but in
the world as a whole.
Considering the fact that we won, clearly we did many things right so
before continuing in details with our program I would like to summarize our 4
years of experience in 5 points that I hope will assist Skopje in the decision to
enter the emotion called ECoC:

1. ESTABLISH AN INDEPENDENT ORGANIZATION as soon as possible.
First, this is something the panel cares about very much, and 2. At least in the
context of Bulgaria (and surely that is true for many other countries in Europe)
the municipal departments and authorities almost always lack the resources,
capacity and even the passion to work on something of that caliber. If you think
that bureaucracy could be an issue at any moment, you need a separate
organization. Applying for European Capital of Culture is full-time work for a
team of people.

2. You need to work CLOSELY WITH THE MUNICIPAL AUTHORITIES.
You will need different things from different people cultural operators,
institutions, municipal agencies, potential donors and so on. Without the
municipality or the mayor behind you, you will have a lot harder time
convincing these people to help you.

3. Be HONEST. If there is one thing that I believe set Plovdiv apart from the
other Bulgarian candidates, is that we were honest. At times, painfully so. I
think this set us apart. I will never forget how at the pre-selection stage during
our presentation Sir Jeremy Isaacs (who is no longer on the panel) asked us
how we could be so critical of our city and still find the strength to continue
working. This is one of the biggest compliments we have received. Do some
soul searching. Identify your biggest weaknesses and use them. If your city has
serious economic, social, cultural, image, or other problems don't even think
about trying to avoid them. First, because the jury will find out. They always do.
And second, because that is your best argument why you NEED the title. One of
the things that I believe impressed the jury the most about Plovdiv was that we
didn't try to hide our negative sides or deficiencies. To prove that point, here
are a few examples of our biggest problems and how we addressed them.
4. GO BIG OR GO HOME
Your programme is arguably the most important aspect of your application
and it needs to be spectacular, ambitious and innovative. You are going to
represent all of Europe! Don't be afraid of addressing big problems. Think how
culture can solve or at least ease these problems.
- You need to incorporate ambitious topics and ambitious projects.
- Every project you develop and every partnership you form should be
guided by the idea that you are applying for a EUROPEAN, not Macedonian
capital of culture.
- Long-term goals, legacy and sustainability - This is not a one-year festival
you have to plan. What will be left after the year for your city or for your
country? I can guarantee that one of the questions the jury will ask you during
your presentation is “how will you city look like after the ECoC year?”
5. PLAN METICULOUSLY. Every sentence in your bid book, every statement
in your presentation must have a purpose and should prove to the jury that 1.
You NEED the title and 2. You DESERVE it! You will convince them that you need
it by being honest about the problems. You will convince them that you
deserve it by offering a program that addresses these problems. Don't forget.
During the bidding stages, you don't need to convince the whole world that
you should be the next European Capital of Culture. You need to convince only
the jury.
One of the curious things about European Capital of Culture is that you
apply for the title 5 years in advance and you need to have a clear vision about
most of the events, projects and partnerships that will take place years from
now and the reason for that is that ECoC is about long-term approaches and
sustainability. The ECoC year is NOT a year-long festival. In fact, its goal is to
promote sustainable development and change a city's cultural, economic and
even social environment that can be felt in the city years after hosting the
event.
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As one of the most successful and recognizable initiatives of the
European Union, European Capital of Culture offers cities a wide range of
instruments to catalyse their cultural development and economic growth.
Along with that, in Europe the cultural and creative industries represent 2.6%
of the GDP Gross Domestic Product (more than the percentage for the food,
beverages and tobacco sector, the textile industry). It's high time for European
cities to focus on the creative and cultural sphere as a field with great
economic potential. The ECoC initiative highlights the opportunities in this
sphere and the Initiative of our hosts today.
In the program of Plovdiv 2019 we have planned over 60 small,
medium and big-scale projects structured in 4 platforms not by genres, but
depending on the goals they want to achieve. These 4 platforms are: FUSE
breaking down borders between social, ethnic and minority groups to create
'Plovdiv Together'. TRANSFORM transforming the city and the people
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Other areas in the city that we would like to include in the programme are the
Tobacco City, the Maritsa River, the Adata Island and many other neglected
areas where we focus on the potential rather than get discouraged by their
current state or legal status.
·
One other element in this platform is the non-formal types of
education we want to offer children. These include building a whole children
city on one of the hills which children will govern themselves and in this way
learn important civic skills.

REVIVE is a platform that puts art, culture and cultural heritage in
a contemporary context.

·
The goals here are to bring culture to people and involve locals in
projects and performances as participants rather than just a less-thanenthusiastic
audience.
through urban development and education. REVIVE a platform that puts art,
·
There is a huge focus on cultural heritage as this is one of Plovdiv's
culture and cultural heritage in a contemporary context. And RELAX which is
main advantages. The question is, however, how to bring this heritage in a
all about enjoying life and promoting this typical Plovdivian easygoing “Ayliak”
contemporary context. One project that focuses on this issue is a lights festival
way of life.
that will highlight the beauty of Plovdiv's historic center but that will also
illuminate the whole city as decentralization is also something we want to
FUSE, as I said, is about bringing people together and celebrating
encourage.
diversity.
·
Finally, there is a huge focus on contemporary art and we are hoping
·
One of the highlights in FUSE are projects that will take place in
to turn Plovdiv into Bulgaria's centre for contemporary art. This is possible by
Plovdiv's predominantly Roma neighbourhoods. They will include
creating a biennial or a biennial-like event.
educational, vocational and community-building activities as well as an
opportunity for the locals to actively start creating cultural products through
The forth platform RELAX is all about enjoying life and promoting
film, theatre and photography academies. What we are hoping for is to initiate
this typical Plovdivian “Ayliak” way of life.
a process of cultural exchange between the Roma community and the other
communities in Plovdiv as this is one of the biggest obstacles to integration we
·
It includes multiple music and sports events.
have identified.
·
It
also includes projects that will promote a slow and sustainable
·
FUSE also includes projects that will highlight the cultural richness
lifestyle: slow food, urban gardening, community initiatives and
of the South-Central region, including its folklore and traditions. One of the
decentralization
of cultural life.
highlights here is a traveling fairy-tale festival in the Rhodope Mountains.
·
With projects in this platform we also want to change the negative
We are currently working on preparing the ground for the
image of the Balkans and Eastern Europe. We want to highlight the cultural
implementation
of these planned projects. 'Plovdiv Together' is a vision, how
richness of these regions.
we can find our special Plovdivian path of unity among the majority and
minorities (Roma, Turks, Armenians, Jews, Greeks), different generations (who
TRANSFORM is about transforming urban space as much as
have
different speeds and lifestyles, different upbringings with or without
about transforming our ideas and perceptions of public space.
communism) people with disabilities, disadvantaged people, but also unity
· A big highlight in this platform is a special district called Kapana
with our fellow citizens in Bulgaria and in Europe.
where we already see the results of our effort to turn the area into a creative
district.
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'Together' is also a call for action for other European citizens affected
by the economic recession and questioning the European future of their
states. For Plovdiv and for Europe we want together to mean not just a group
of people forced to live in the same place. Instead, together should turn into a
conscious choice made by individuals who celebrate cultural diversity by
safeguarding fundamental rights and values we have fought for in our city and
in Europe. We firmly believe that the similarities within us, be it in the different
groups in Plovdiv or the different cultures in Europe, are more and stronger
than the differences. And after all it is the differences that give our cultural and
social life that flavour and spice that makes it worth living... TOGETHER.
European dimension and City and citizens are the main strategic
principals of the artistic programme, in line with our overall concept
“Together”. The more opportunities we create for our citizens to open up the
horizon of understanding of European cultural heritage and diversity through
different artistic projects, exchange platforms, cultural interaction and
personal contacts with other European residents, the more they themselves
will appreciate their local culture as an important part of the European cultural
diversity.
We are now working on the final details of an Open call we intent to
launch at the end of October which will be both for new ideas for content of
the program in accordance with the 4 platforms as well as regulation for
detailed development with full budgets and time schedules of our bid-book
partners. In the process of reassessing the projects included in the bid book we
are searching to create rules that will establish transparent and balanced
relationships with the partners.
The European dimension will be implemented on different levels in
the activities of Plovdiv 2019 Foundation among which is bringing Europe
closer to Plovdiv's citizens and vice versa. Plovdiv 2019 has already received
its code number and is confirmed partner for the Erasmus+ and the European
Voluntary service programme which are a big opportunity for intercultural
exchange and dialogue as well as youth and adult capacity building.
In order to implement these ideas and believes Plovdiv 2019 has the
full support of the local and regional political authorities. On the local political
level this support is expressed by the financial commitment of 7.3 Mil Euro for
the years 2014-2020 from the Municipality of Plovdiv. As a public institution
with its own independent management and advisory boards the Foundation
strives to keep the united political support as it has been expressed from the
very beginning and which guarantees continuity in pursuit of the purpose and
independence of the organisation's activities from party and political
interests.

For Plovdiv, bidding for European Capital of Culture was not an end in
itself. On the contrary: it was a catalyst for sustainable change, not only in the
city's cultural sector, but for its overall development. We have therefore from
the very beginning put our efforts into closely connecting the ECoC event and
the city's strategy for cultural development.
In order to increase the visibility of Plovdiv, its cultural heritage and
cultural products, both, within and outside Europe and to attract the interest
of a wider European audience we plan to create projects with high artistic
excellence like the Plovdiv Contemporary Biennial. In 2016 we plan to facilitate
a meeting of artists and organizations, working on national and international
level in the field of contemporary art in Europe to set the first milestones of
development for this project. The European Capital of Culture is a way for us to
trigger a renaissance of the cultural field, largely ignored during Bulgaria's twodecade transition period after the fall of communism. European Capital of
Culture is an unprecedented opportunity for Plovdiv and Bulgaria's artists and
cultural operators to forge long-lasting connections with European partners in
all cultural sectors including education, social services, citizen participation,
sports, and tourism along with the more obvious ones such as performing and
fine arts and literature. For us the cooperation means active participation in
cultural productions, networks, exchange and management. The
strengthened cooperation will allow local audiences to be exposed to new
forms of artistic expression, increase the cultural capacity of citizens, artists
and institutions, allow productions of higher quality through learning and
transfer, attract and develop new audiences and broaden their horizons, and,
most importantly, help the city make decisive moves towards the long-term
goals and sustainable city development.
Delivering a European Capital of Culture is all about the “power of
how”. If we manage the process effectively, it can create the momentum
through which the entire city can take part in an upward spiral of shared
learning and knowledge acceleration. The experience of the best European
Capitals of Culture shows us that the most meaningful sustainability we can
create is the empowerment of our people and the creation of an enabling
environment for change, innovation and development. We are totally
committed to that in Plovdiv. For as many people as possible - Together.
We definitely acknowledge that the European Capital of Culture has
already had its effects on pushing the European button also with the
awareness for possible collaboration on the basis of EU funding and potential
synergies mainly in the Creative Europe programme which is the
implementation of the Europe 2020 strategy in the field of culture and
therefore supports the strengthening of cross-border cooperations and
audience development, mobility of artists and opening new markets for
creative activities.
We aspire to use the Plovdiv 2019 Foundation as a networking
platform which connects local cultural operators, institutions and artists with
organizations working on similar issues from abroad.
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Давор Буињац
Европска престолнина на
културата - можност
за градот кој сака
да се развие преку

културата
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Вовед
Давор Буињац е постар советник за култура при Министерството
за култура на Град Љубљана. Неговиот професионален интерес и интерес
за истражување се културната политика, креативните индустрии и
иницијативата за европски престолнини на културата (European Capitals
of Culture, ECoC). Тој беше консултант на градот Целје како словенечки
кандидат за „ЕПК 2012“, како и на градот Риека (во претселекција) како
хрватски кандидат за „ЕПК 2020“. Тој е ко-автор на „Livre Blanc des
politiques culturelles des collectivités territoriales en Europe“ (Les
Rencontres, 2009 г.). Во 2013 г., напиша книга со наслов „Creative industries
between myth and reality“ (Креативните индустрии помеѓу митот и
реалноста). Тековно, пишува книга за културната политика (под наслов
„Culture through the cultural policy perspective“ (Културата низ призмата на
културната политика)) која ќе се објави во 2016 година.

Апстракт
Европските престолнини на културата (European Capitals of
Culture, ECoC) е најважната иницијатива на Европската унија во полето на
културата. Во последните 30 години, 52 града ја носеа титулата на
европска престолнина на културата. Меѓу нив има 17 главни градови на
земјите-членки на ЕУ. Идејата да се оживее еден град преку културни
настани и инвестирање во уметноста и културата со децении го
привлекува вниманието. Преку дејството на ЕПК се овозможува
имплементација на оваа идеја на разни начини: урбана регенерација,
одржлив развој, итн. Придобивките од годината на ЕПК може да опфати и
подобрување на меѓународниот профил и долготраен културен,
економски и социјален развој. Исто така, подобрувањето на културната
инфраструктура и привлекувањето посетители преку културниот туризам
се потенцијални придобивки да се биде ЕПК. Некои градови кои ја носат
титулата поуспешно го нагласуваат потенцијалот на ЕПК од други градови.
Може да се каже дека најуспешни престолнини на културата (Глазгов,
Грац, Ливерпул, итн.) на мудар и храбар начин се соочија со големи
проблеми кои влијаеа врз нивниот културен и урбан развој. Да се биде
Европска престолнина на културата е огромна можност за секој град да се
претвори во одлично место за живеење и работење.

Следниот текст е напишан за работилницата која се одржа во
Скопје на 18 декември 2015 година. Во согласност со насловот на
работилницата „Значењето на титулата 'Европска престолнина на
културата' и нејзиниот придонес за развој на Град Скопје“ ќе се обидам
да одговорам на некои важни прашања со кои се соочуваат европските
градови кои се кандидати или имаат намера да станат.
Европски престолнини на културата е најважната иницијатива на
Европската унија во полето на културата, чија цел е да се истакне
богатството и разновидноста на културите во Европа, како и општите
културни аспекти во Европа, имајќи предвид зближување на народите од
Европа и подобрување на заемното разбирање. Иницијативата се основа
врз идејата дека градовите играат важна улога во формирањето и во
ширењето на културата. Во изминативе 30 години, 52 града ја носеа
титулата Европска престолнина на културата (1). Седумнаесет од нив се
главни градови на земјите-членки на ЕУ.
Она што мора да се нагласи во почетокот е дека европските
престолнини на културата (во понатамошниот текст ECoC) е опсежен
проект. Имено, опфаќа широк спектар на теми и активности: од културна
и уметничка програма до менаџирање, финансиски прашања, маркетинг
и комуникациска стратегија, итн. Во тој контекст, фокусот треба да се
насочи на клучни теми. Како резултат на тоа, постои реална опасност во
неколку прашања да се изгуби вниманието. Во практика, тоа се случува
многу почесто отколку што се мисли. При подготвување на
кандидатурите, проект-тимовите (што се кандидираат) имаат проблем со
тоа и обично резултатот се гледа во многубројните средби без да се
добијат позитивни ефекти. Поради тоа, многу е важно да се препознаат и
идентификуваат клучните прашања од различни фази на кандидирањето
за титулата ECoC. Особено бидејќи кандидирањето е доста долг процес.
Само формалната процедура, која вклучува претселекциска и селекциска
фаза, трае околу година и половина. Нормално, градовите-кандидати
почнуваат да ги подготвуваат кандидатурите уште долго пред
Министерството за култура да го отвори повикот за аплицирање.
Накратко, сите важни прашања не се подеднакво важни во различни
фази од кандидирањето. На пример, во почетокот треба да се
занимаваме со концептот и со визијата, наместо со проценките на
резултатите.

(1) Луксембург двапати: 1995 г. и 2007 г. (со регионот).
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За разлика од Риека и Нови Сад, Љубљана сѐ уште не е формално
град-кандидат, но ќе биде. Имено, во 2025 г., Словенија ќе биде домаќин
на Европска престолнина на културата заедно со Германија. Една од
главните цели на новата културна стратегија на градот Љубљана за
периодот 2016-2019, кој во моментот е во подготвителна фаза, ќе стане
Европски град на културата во 2025 година. Градскиот совет на Љубљана
ќе ја усвои стратегијата во почетокот на следната година. Тековно,
Љубљана е на самиот почеток од кандидатурата. Па, нема да зборувам за
кандидатурата на градот Љубљана. Туку ќе го изнесам моето гледиште
како резултат на мојата лична вклученост и искуство. Ќе се обидам да се
фокусирам на клучните теми и прашања кои се појавуваат во почетокот
од долгиот пат до титулата ECoC.

Имено, ECoC ја поврзуваме со културни настани, како што се
изложби, концерти, театар, балет или опера и преостанатите специјални
еднократни настани. Секоја програма нуди многубројни културни и
уметнички настани. Обично програмите вклучуваат традиционални
културни настани, како и поиновативни, како што е џиновската куклапајак на улиците на Ливерпул во 2008 година(2). Вистина,
урамнотеженоста помеѓу традиционалната и современата култура,
„високата“ уметност и популарната уметност, меѓународни имиња и
локални уметници се карактеристика за успешни структурни програми за
ECoC. Некои настани бележат преголема посетеност. На пример: 300
илјади луѓе ја посетија изложбата на Рубенс во Лил, 2004 година. Повеќе
од 700 илјади луѓе ја посетија изложбата „Богатствата на планината Атос“
во Солун во 1997 година(3).
Често, церемониите на отворање се особено интересни и
спектакуларни, како што е, на пример, церемонијата во португалскиот
град Гимараис, 2012 г., каде што илјадници луѓе ги гледаа компјутерските
анимации на бикови што трчаат и коњи проектирани со технологија со 3Д
мапирање на фасадата на градот. Визуелните слики преовладуваат со
нашата перцепција како резултат на брзиот развој на компјутерската
технологија. Денес, градовите се места со спектакли. Според социјалниот
теоретичар Гај Деборд, живееме во општество на спектакл. Спектаклот не
е колекција од слики, напишал, туку социјална врска меѓу лицата под
влијание на сликите. Во неговата позната книга „Општеството на
спектаклот“ (The Society of the Spectacle), објавена во 1967 г. во Франција,
исто така напишал: „Онаму каде што реалниот свет се менува во
едноставни слики, едноставните слики стануваат реални битија и
ефикасна мотивација на хипнотичкото однесување“.(4)

Да се биде ECoC е добра можност за градовите не само за да ја
претстават својата културна понуда туку и да ја подобрат културната
инфраструктура. Не постои правило за инфраструктурните проекти да се
сметаат за основен елемент на програмата за ECoC. Но, тешко е да се
замисли година на ECoC без инвестиции во инфраструктурата. Повеќето
градови ја искористија годината на престолнината како повод да ги
реставрираат, трансформираат или да изградат нови културни и други
видови згради. Урамнотеженоста помеѓу програмата со настани и
релевантниот развој на инфраструктурата е важна за имплементација на
културната и уметничката програма.
На пример, Турку, град во југозападниот брег на Финска ECoC
2011 г. ја искористи можноста и реконструираше поранешна инженерска
работилница во срцето на една стара индустриска област за градење
бродови. Обновената зграда „Logomo“ беше клучното место за
престолнината на културата во Турку. „Logomo“ е концертна сала, како и
место за театар и изложби. Исто така, има студио и канцерлариски
капацитети за креативните индустрии.(5)
Многу европски престолнини на културата ја користат титулата за
долготрајни инвестиции не само за да ја модернизираат културната
инфраструктура, туку и за да ја изградат и реконструираат транспортната
и општинската инфраструктура. На пример, белгискиот град Монс,
Европска престолнина на културата во 2015 г., гради нова железничка
станица дизајнирана од страна на прочуениот архитект Сантијаго
Калатрава. Под станицата ќе има паркинг гаража. Веднаш до неа се наоѓа
новиот конгресен центар кој ќе чини 30 милиони евра за одржување на
меѓународни конференции дизајниран од страна на светски познатиот
американски архитект Даниел Либескинд (6).
Сепак, железничката станица во Монс денес личи на градилиште.
Освен тоа, ќе биде градилиште сѐ до 2018 г. Тоа ни кажува дека се става
голем акцент врз инфраструктурните проекти со долготрајни ефекти. Не
се посветува внимание на фактот дека бројот на странски туристи кои
патуваат со воз до Монс оваа година дефинитивно ќе порасне. Културната
програма на Монс веќе привлече голем број посетители: од јануари до
август, Монс пречека 1,7 милиони посетители. Резервациите во хотелите
се зголемија за 30%, во споредба со истиот период од лани. Ова е добар
пример за долготрајно планирање и создавање на урбаната политика.
Важно е да се забележи дека трошоците за изградба на станицата
четирикратно го надминуваат буџетот. Новата станица во Монс ќе чини
155 милиони евра. Надминувањето на трошоците е честа појава во
проектите за ECoC, поточно во инфраструктурните. Исто така, кога се
работи за клучни инфраструктурни проекти, честопати не завршуваат
навреме.

(2) Види: http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-17762154
(3) Треба да се земе предвид дека 70% од проектите во Солун беа бесплатни.
(4) Види: Guy Debord: The Society of the Spectacle. Www.colorado.edu/.../The%20Society%20of%20the%20S...

(6) Oliver Wainwright: Mons: it's the European capital of culture but locals just want to go to Ikea.
Guardian, 13 јануари, 2015 г. Http://www.theguardian.com/artanddesign/2015/jan/13/mons-belgiumeuropean-capitals-of-cultur-ikea-nail-in-the-coffin
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(5) Види: http://www.logomo.fi/en/home
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На пример, реставрацијата на централниот градски плоштад Сечени во
Пекс, петтиот најголем град во Унгарија, како и изградбата на културниот
и конгресен центар Кирлај завршија во 2011 година. Да се потсетиме,
Пекс беше Европска престолнина на културата во 2010 година.
Сепак, културната програма понекогаш нуди проекти како што е
проектот „Kulturhauptstadtteil des Monats“.(7) За време на 2009 г., градот
Линц беше поделен на 12 градски окрузи кои подготвуваа свои културни
програми. Идејата беше целиот град да земе активно учество во
програмата за престолнина на културата. Различните окрузи на Линц
раскажуваа приказни за нив. Различните соседства го зазедоа јавниот
простор во согласност со мотото: „Jeder hat einrecht auf stadt“(8). Во
неговиот есеј: „Правото на градот“ (The Right to the City), Дејвид Харви
напишал: „Правото на градот е многу повеќе од индивидуалната слобода
за пристап до урбаните ресурси: тоа е право да се менуваме себеси преку
менување на градот. Но, тоа е општо наместо индивидуално право
бидејќи оваа трансформација неизбежно зависи од примената на
колективната моќ да го преструктурира процесот на урбанизација.
Тврдам, слободата да се градат и преправаат нашите градови и самите
себеси е едно од најскапоцените, но сепак најзапоставени човекови
права“(9).
„Престолнината на културното соседство на месецот“ во Линц,
2019 г., беше еден од таканаречените „општински проекти“, кои ги
бришат границите меѓу публиката и уметниците. Тоа беше добар пример
за вклученоста и учеството на граѓаните во самиот настан. Оттука, се
осигуруваме дека луѓето кои живеат во градот чувствуваат дека се
вклучени. Со други зборови, им помагаме на луѓето активно да
учествуваат во соседските активности. Според правилата на ECoC,
учеството на граѓаните е критериум од најголема важност. Многу градови
кои ја носат титулата ECoC го искористија јавниот простор за да го
зголемат учеството во културата и пристапноста до неа.
Друг интересен проект е рамката на ECoC Линц, 2009 г., кој беше
улична парада со пластични животни кои беа модерлирани според
прототипови создадени во студиото на јужноафриканскиот уметник
Роџер Титли. Во почетокот на годината, 10 студенти од Универзитетот на
уметностите во Линц поминаа неколку недели со Титли и учеа како да
изградат модели од пена. Титли, неговиот тим и студентите се вратија во
Линц, каде што, со 1.000 волонтери, изградија 460 животни-кукли и
настапуваа со нив. Тоа е она што сметам дека го прави интересен овој
проект: во проектот учествуваа повеќе од 1.000 граѓани на Линц.
Како што видовме од овие неколку примери, ECoC е составена од
различни активности. Културната програма на ECoC не е само настани од
висок профил туку и мали локални активности, вклучувајќи и општински
проекти.
(7) На македонски: Престолнина на културното соседство на месецот.
(8) На македонски: Секој има право на градот.
(9) Види: https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_the_city#cite_note-4
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II. Што е ECoC?
Би сакал да нагласам дека ECoC не е само културен проект. Со
други зборови, тоа е проект кој го надминува културниот сектор. Поради
тоа, нашата почетна точка треба да биде концептот на културата во
најширока смисла на зборот.
Ако ги запрашаме луѓето која е главната цел на ECoC, сигурен сум
дека повеќето од нив ќе кажат дека тоа е добра можност за градот да ја
промовира својата постојна културна понуда, вклучувајќи го културното
богатство, во поширока европска област со цел да се привлечат повеќе
странски, главно, европски туристи. Но, тоа е сосема погрешно сфаќање.
Во еден документ со наслов „Водич за градови кои се подготвуваат да се
кандидираат“ (A guide for cities preparing to bid), чија цел се градови кои
размислуваат да се кандидираат и за подготовка на нивната кандидатура,
пишува јасно: „ECoC се доделува врз основа на специфична програма која
ја надминува нормалната културна активност на градот. (...) ECoC не е
проект за туристите. Една од целите на програмата е да се зголеми
меѓународниот профил на градот преку културата. Повеќето ECoC
забележаа раст на туризмот. Сепак, главното внимание на програмата за
ECoC е насочено спрема граѓаните, поточно на оние од градот“(10).
Сепак, треба да знаеме дека наградата од титулата се основа врз
специфично создадена културна програма. Но не се работи само за
богата и разновидна културна програма. Во суштина, иницијативата за
ECoC е интердисциплинарен проект. Поради тоа, важно е градот, од една
страна, да развие културен и креативен сектор и, од друга страна, сектори
како што се: едукација, истражување, животна средина, урбан развој или
културен туризам. Исто така, важно е да се промовира социјалната
вклученост. При подготовката и имплементацијата на културната
програма се наложува вклученост на сите компоненти од граѓанското
општество
Начинот на кој се согледувааат работите го одредува она што ќе го
гледаме. Според моето мислење, гледиштето на иницијативата за ECoC е
многу поширока од перспективата на културната политика. Токму тоа е
проблемот: цврсто сум убеден дека перспективата на кандидирачкиот
тим, кој се состои само од културни операции, е премногу мала.

(10) Види: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc-candidates-guide_en.pdf
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Покрај зачувување и промовирање на разновидноста на
културите во Европа, како и нагласување на општите карактеристики што
ги делат, една од најважните цели на иницијативата за ECoC е да се
надгледува придонесот на културата во долгорочниот развој на
градовите. Со други зборови, главното прашање кое треба да се одговори
е: Како културата да се стави во контекст на долготрајниот развој на
градот и неговата околина? Прашањето може да го рефразираме: Како да
го искористиме моќниот ефект на титулата ECoC за да стимулираме
поопшт развој во согласност со стратегиите и приоритетите на градот?
Одговорот на ова прашање не е толку едноставен. Имено, не постои
магично стапче кое ќе ги реши сите наши проблеми. Токму спротивното,
секој град е случај сам по себе.
Пред сѐ, треба да го имаме предвид долготрајното наследство
дека титулата ќе замине. Треба да ги поттикнуваме неопходните промени
кои ќе донесат долготрајни предности не само во културниот сектор туку
и во другите сектори кои се важни за развојот на градот. Да се биде
Европска престолнина на културата е голема можност за секој град да се
трансформира во одлично место за живеење и работа. Се разбира, некои
градови што ја носат титулата се поуспешни од други при капитализирање на потенцијалот на ECoC.
ECoC не треба да се смета само како маркетиншки или туристички
проект. Меѓународната промоција на културната програма која ги тера
луѓето да го посетат нашиот град е важен елемент, но не е цел сама по
себе.

На пример, Марибор беше избран како 'Европска престолнина на
културата 2012' од страна на панел-група, која се состоеше од 10 домашни
експерти и само 3 меѓународни експерти.
Треба да се има предвид дека најголемата улога во целата
приказна за ECoC е улогата на панелот од независни експерти. Панелот
предлага потесен избор на градови-кандидати во претселекциската фаза,
како и еден кандидат во последната фаза.
Како составен дел на Одлуката е календар со редоследот на
земјите-членки. Секоја трета година ECoC е земја-кандидат или
потенцијален кандидат на ЕУ. Таа ги користи истите критериуми со
неколку административни разлики: повикот и правилата за процедурата
издадени од Европската комисија и ознаката од Европската комисија.
Градовите во земјите-кандидати и потенцијалните кандидати ќе можат
да учествуваат во еден натпревар за време на периодот од 2020 г. до 2033
година. Секоја земја-кандидат или потенцијален кандидат ќе може да ја
носи титулата еднаш за време на периодот од 2020 г. до 2033 година. Ако
Нови Сад, на пример, стане Европска престолнина на културата за 2021 г.,
ниеден друг град од Србија не може да се кандидира до крајот на 2033
година.
Во согласност со календарот, за титулата ECoC може да се
натпреваруваат само градови. Тоа значи дека, на пример, региони не
можат да се натпреваруваат за титулата. Градовите-кандидати може да ги
вклучат нивните околини. Освен тоа, дури е и пожелно. На места каде што
градот-кандидат ја опфаќа и околината, апликацијата го носи името на тој
град.

III. Правна основа
Сите градови-кандидати пополнуваат обична апликација која се
состои од 61 прашање. Во суштина, за да се поднесе кандидатура значи
да се одговори на листата со 61 прашање. Во претселекциската фаза,
некои прашања се означени како опционални. Подобро е доколку
градот-кандидат се обиде да ги одговори сите прашања. Градовитекандидати треба да ги пополнат прашалниците во нивните книги за
аплицирање. Обично, министерот за култура е овластеното лице
одговорно за селекцијата.
Одлуката усвоена од страна на Европскиот парламент и Советот
на Европската унија на 16 април 2014 г., е формалната, законска основа.
Одлуката одредува нови процедури за имплеметација на ECoC за
периодот од 2020 до 2033 година(11). Целите на ECoC се одредени во
Одлуката. Во споредба со претходните правила, една важна промена е
составот на панелот, кој се состои од 10 меѓународни експерти и само 2
домашни експерти.
(11) Види: Одлуката 445/2014/ЕУ, Службен весник на Европската унија, OJ L 132 на 2 мај 2014 г.:
Http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:132:TOC

Како што веќе кажав, апликацијата има 61 прашање.
Прашалникот е поделен на 8 поглавја. Прашањата се во согласност со
критериумите за оценување на апликациите кои се поделени на
следниве шест категории:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

придонес за долготрајната стратегија,
европска димензија,
културна и уметничка содржина,
способност за исполнување,
досег,
управување.
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Еве некои прашања од прашалникот:

1. Објаснете го накратко целокупниот културен профил на
вашиот град.
2. Опишете ја културната стратегија која се одвива во
вашиот град.
3. Како ќе го дефинирате зборот „успех“?
4. Mожете ли да ја објасните вашата стратегија за
привлекување на интересот на пошироката европска и
меѓународна јавност?
5. Именувајте ги преодните партнерства кои градот веќе
ги има воспоставено или планира да ги воспостави.
6. Кои се средствата на градот во однос на пристапноста
(регионален, домашен и меѓународен транспорт)?
7. Кој е апсорптивниот капацитет на градот во однос на
сместување туристи?
8. Објаснете како локалното население и вашето
граѓанско општество се вклучени во подготовката на
апликацијата и ќе учествуваат во имплементацијата во
следната година.
9. Објаснете ја целокупната стратегија за создавање
публика и поточно поврзаноста со едукацијата и
учеството на училишта.
10. Како културната програма ќе ги искомбинира локалното кулурно наследство и традиционалната уметност, со
иновативни и експериментални културни изрази?
11. Како градот ги вклучи или како планира да ги вклучи
локалните уметници и културните организатори во
концептот и имплементацијата на културната програма?
12. Итн.
Очигледно, прашањата погоре се преопшти. Со други зборови,
секој секогаш може да се запраша себеси за културниот профил на
неговиот град или за културната стратегија или стратегијата за создавање
публика. Така, нема потреба тоа е мој совет до градовите кои
размислуваат да се кандидираат да го чекаат повикот за поднесување на
апликациите. Токму спротивното, секој град може да одговори на многу
прашања од прашалникот, без разлика дали има или нема намера да се
кандидира за титулата ECoC. На тој начин, европскиот град може да ја
процени својата тековна положба во контекст на европската култура и на
европската културна политика.

Првото прашање од прашалникот е: „Зошто вашиот град сака да
учествува на натпреварот за титулата Европска престолнина на
културата?“. Прашањето е наменето на причините за кандидирањето.
Најопштиот и веројатно најдобриот одговор би бил: „бидејќи сакаме да
го направиме нашиот град подобро место за живеење“. Со други
зборови, веруваме дека нашиот град може да биде попожелно место за
живеење и работа со помош на титулата ECoC. Овој вид одговор вклучува
подобрување не само во културниот сектор туку и во многу други сектори
тесно поврзани со културниот.
Придобивките од годината на ECoC може да опфати подобрување
на меѓународниот профил и долготраен културен, економски и социјален
развој. Исто така, подобрувањето на културната инфраструктура и
привлекувањето на посетителите преку културниот туризам се
потенцијални придобивки од ECoC. Кога зборуваме за главните причини
за кандидирање, треба да го имаме предвид замисленото долготрајно
културно, социјално и економско влијание на титулата врз градот.
Според документацијата на ЕУ, постои хиерархија на цели
поделени на три категории: општи, специфични и оперативни цели.(12)
Општите цели се следниве:
- чување и промовирање на разновидноста на културите во
Европа,
- нагласување на општите карактеристики кои ги имаат,
- зголемување на чувството на припадност на граѓаните во
општиот културен простор,
- негување на придонесот на културата за долготрајниот развој на
градовите.
Специфичните цели се следниве:
- подобрување на опсегот, разновидноста и европската
димензија на културната понуда во градовите преку транзитивна
соработка,
- проширување на пристапот и учество во културата,
- зајакнување на капацитетот на културниот сектор и неговите
врски со други сектори,
- зголемување на меѓународниот профил на градовите преку
културата.

(12) Видете: Guidelines for the cities' own evaluations of the results of each ECoC, стр. 5.
Http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/NAJNOVIJE%20NOVOSTI/10%20-%20Guidelines%
20for%20cities%20own%20evaluations.pdf
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Оперативните цели се следниве:
- стимулирање на опширните културни програми со високоуметнички квалитет,
- осигурување дека културните програми имаат силна европска
димензија и транснационална соработка,
- вклучување на широк дијапазон граѓани и вложувачи во
подготовката и имплементирањето на културната програма,
- создавање на нови можности за широк дијапазон граѓани кои
присуствуваат или учествуваат во културните настани,
- подобрување на културната инфраструктура,
- развивање на нови вештини, капацитет и управување на
културниот сектор,
- стимулирање партнерство и соработка со други сектори,
- промовирање на градот и неговата културна програма,
- подобрување на меѓународното гледиште на граѓаните.
Овие цели ја одразуваат филозофијата на иницијативата за ECoC од
европска гледна точка. Причините за кандидирање, истовремено, се
цели коишто сакаме да ги оствариме.
IV. Важно е да се учествува, не да се победи!
Сите го знаеме мотото на баронот Пјер де Кубертен, основачот на
Олимписките игри: „Важно е да се учествува, не да се победи“. Кога
станува збор за кандидирање за титулата ECoC, го мислам токму
спротивното: Важно е да се победи, не да се учествува!
Навистина верувам дека еден град не треба да се кандидира за
титулата ECoC доколку градската власт, како и самите уметници и
културни оператори сметаат дека нема шанси да се победи. Со други
зборови, најважните вложувачи и од политичкиот и од културниот живот
треба да веруваат дека кандидирањето е корисно за градот и дека има
реална шанса да победи. Имено, понекогаш реално и доста често може
да се слушне тврдење дека кандидирањето, во секој случај, е добро, дури
и да значи пораз. Освен тоа, тоа е позицијата на оние кои добро
заработиле од подготвувањето на книгата за аплицирање.
Според мене, парите што ќе ги потрошите за неуспешна
кандидатура подобро ќе биде директно да се дадат на јавните културни
институции и на независните културни институции за нивните
вообичаени културни активности. Ако сакате да научите за ECoC, може да
поминете и поевтино.
Не е сѐ во трошокот. Исто така, тука е и надежта. Никој, вклучувајќи ги политичарите, нема право да ја уништува надежта на граѓаните,
поточно преку злоупотреба на културата и на уметноста како средство.
Поразот остава болни рани врз гордоста и врз идентитетот на граѓаните.

Друго важно нешто е што титулата ECoC не значи исто за сите
градови-кандидати. За некои градови, титулата е поважна отколку за
други. На пример, титулата ECoC е поважна за градот Риека, отколку за
градот Загреб. Имено, градот Риека се соочува со сериозни финансиски
тешкотии и проблеми со развојот. Покрај сѐ, Загреб има буџет кој е за
осум пати поголем од оној на Риека.
V. Политичка димензија на иницијативата за ECoC
Можеме да го игнорираме фактот дека проектот за ECoC има
силна политичка димензија. Прво, важните градски власти
градоначалникот и градскиот совет решаваат за кандидирањето. Второ,
голема политичка поддршка е еден од формалните критериуми. Освен
тоа, треба да има одржлива политичка поддршка од партиите. Искуството
покажа дека може да има промена во политичкото лидерство на градот
од почетокот на кандидирањето и евентуалната година на ECoC.
На пример: во јуни оваа година, точно две недели од неговото
официјално номинирање за ECoC во Брисел, италијанскиот град Матера
имаше административни избори. На изборите победи г. Рафаело де
Руџиери, адвокат. „Новоизбранот градоначалник буквално ја исфрли низ
прозор книгата за аплицирање која сите ја одобрија, вклучувајќи ги
експертите од жирито, кои ја избраа Матера за ECoC во 2019 година“. (13)
Тој смета дека проектите замислени за културната програма во 2019 г. не
соодветствуваат со реалните потреби на градот Матера.
Политичката обврзаност е од голема важност. После сѐ, поголем
дел од финансиските средства за културната програма се јавни. Силната
политичка поддршка, исто така, значи обврзување и вклученост на
самиот градоначалник. Во суштина, градовите-кандидати, во кои
градоначалниците се идентификуваат со проектот ECoC имаат најдобра
шанса да победат. Два добри примери се: Алфред Стинглан,
поранешниот градоначалник на Грац (во 1985 г. и во 2003 г.) и Мари-Луиз
Ронмарк, градоначалничка на Умеа. Лош пример е Милан Бандиќ,
градоначалник на Град Загреб, кој по одлуката на панелот им кажа на
хрватските медиуми: „На презентацијата на нашата кандидатура, ние
бевме супериорни од лидерите на панелот. Кога си супериорен не
добиваш ништо!“(14). Како што е познато, Загреб не влезе во вториот
круг. Тоа е сосема погрешен политички пристап. Ако се чувствувате
супериорни, тогаш од никого не барате да ви даде титула. Накратко,
градовите-кандидати треба да го приспособат својот начин на
размислување и дејствување со оној на Европската унија.
(13) Види: Hatto Fischer: Dubrovnik, Osijek, Pula and Rijeka pass the ECoC 2020 pre-selection phase. 1 јуни 2015 г.
Http://ecoc.poieinkaiprattein.org/Institution-of-European-Capital-of-Culture/candidate-cities/croatiancandidate-cities-for-2020/
(14) Види: http://www.zagrebancija.com/hr-scena/zagreb-vise-nije-kandidat-za-prijestolnicu-kulture_327552
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VI. Кога да се почне?
Некои градоначалници решија да се кандидираат 15 години пред
годината на титулата. На пример, Мари-Луиз Ронмарк, градоначалничка
на Умеа (ECoC-2014 г.), прва ја изрази својата желба за Умеа - престолнина
на културата во 1999 г., кога го замоли Јан Бјоринге, извршен директор на
„Умеа 2014“, да се пресели во Умеа.
Може да се каже дека вредеше, колку порано почнете со подготовки,
толку подобро. Во суштина, никогаш не е прерано.
VII. Решавање на проблемите
Концептот на ECoC се основа врз идејата дека културата треба да
се вклучи во решавање на долготрајните проблеми на градот и не
смееме да заборавиме колку што е можно повеќе на неговата околина.
Многу е важно да се разбере дека ECoC не се однесува само на културата
туку е за целокупниот развој на градот. Преку проектот ECoC, културата
треба да стане важен дел од вкупниот урбан развој.
Многу европски градови се соочуваат со слични проблеми, како
на пример:
• културната понуда, главно, е концентрирана во градскиот
центар и, како резултат на тоа, културниот живот во предградијата е
маргинализиран;
• резултат на недостигот од финансиски средства во буџетот е
пропаѓање на културната инфраструктура;
• итн.
Политичката волја да се соочи со големи проблеми од полето на
културата и пошироко е еден од клучните фактори за успех. Градоткандидат треба храбро да се соочи со големите проблеми во развојот.
Постои широк спектар на можни проблеми за кои треба да најдеме
решение: урбано планирање, инфраструктура, сообраќајни врски,
гентрификација, пад на старата индустрија, итн. Во таа смисла, исто така,
треба да се отворат и јавни дебати за иднината на градот и за можностите.
Исто така, не треба да се плашите да се соочите со некој проблем или
дури и со контроверзни теми во програмата.
Накратко, решавањето на проблемите е суштината на
филозофијата на ECoC.

VIII. Заклучоци
На крај, би сакал да кажам неколку зборови за улогата на
странските експерти или советници. Имено, многу градови-кандидати
најмуваат советници за кандидирањето со цел да им помогнат да
подготват победничка апликација. Но, тоа може да биде меч со две
острици. Од една страна, странските експерти знаат како размислува
Европската комисија и „може да гарантираат јазик за кој Европската
комисија ќе најде лесен пристап“.(15) Од друга страна, не ги знаат
карактеристиките и особеностите на градот. И тоа може да има негативни
последици.
Дозволете да ви дадам само еден пример за можно негативно
влијание од странските советници. Мотото на градот Сплит, кој излезе од
натпреварувањето во првиот круг, беше: „Splitting a cultural atom“
(Делење на културниот атом) (16). Во Сплит, верувам, никој не знае што
значи тоа точно. Тие имаа советник од Ливерпул и претпоставувам дека
сакал на кој било начин да го вметне зборот Сплит во мотото, без разлика
на кохерентното значење. Но, на англиски јазик зборот „split“ има
специфично значење кое не постои во хрватскиот јазик. Па, тоа е уште
еден пример на таканареченото „загубени во преводот“.
Секој град што се кандидира за титулата треба да ги израмни
локалните цели со европските. Советниците би биле корисни во оваа
точка. Со други зборови, тие можат да ви помогнат да го разберете
европскиот аспект. Не смееме да заборавиме дека ECoC е европски
проект. Целокупната визија за културната програма мора да биде
европска.
Од друга страна, да бидам искрен, не сум сигурен дека експертите
однадвор можат да одговорат на прашања од културниот профил или
културната стратегија на вашиот град. Не очекувајте некој друг да ви го
пополни објаснувањето! Тоа треба да го направите сами! Треба да имате
предвид дека кандидирањето е процес на учење. Верувам дека
кандидатурата за титулата ECoC треба да биде автентична, главно, да се
базира врз програмата која е типична за градот.
За крај, уште еднаш, цврсто верувам дека проектот ECoC треба да
се сфати како катализатор за долготрајните промени во градот. Носењето
на титулата ECoC може да донесе значителни придонеси за оние градови
што се подготвени да се соочат не само со културните туку и со
социјалните и економските проблеми. Кулурата може да биде од корист
кога се бараат долготрајни и одржливи решенија.

(16) Види: Hatto Fischer, ибид.
(17) На хрватски: „Cijepanje kulturnog atoma“.
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Abstract
European Capitals of Culture (ECoC) is the most important initiative of
the European Union in the field of culture. Over the last 30 years 52 cities had
held the title of European Capital of Culture. Among them are 17 capitals of the
EU Member States. The idea of reviving a city through cultural events and
investment in the arts and culture draws a lot of attention for decades. ECoC
action enables the implementation of this idea in different ways: urban
regeneration, sustainable development, etc. The benefits of the ECoC year
may include both the enhancement of international profile and the long-term
cultural, economic and social development. In addition, the improvement of
cultural infrastructure and the attraction of visitors through cultural tourism
are the potential benefits of hosting the ECoC. Some cities holding the title
have been more successful than others in capitalising on the ECoC potential. It
could be said that the most successful of Cultural Capitals (Glasgow, Graz,
Liverpool, etc.) wisely and courageously faced the major problems that
affected their cultural and urban development. Being a European Capital of
Culture is a great opportunity for every city to transform itself into great place
to live and work.

Introduction
The following text has been written for the workshop that was held in
Skopje on 18 December 2015. In line with the title of the workshop - The
significance of the title 'European Capital of Culture' and its contribution to the
development of the City of Skopje I will try to answer some important
questions faced by those European cities which are candidates or intending to
be candidates.

European Capitals of Culture is the most important initiative of the
European Union in the field of culture which aims at highlighting richness and
diversity of cultures in Europe as well as common cultural aspects in Europe
with a view to contributing to bring the peoples of Europe closer together and
improve mutual understanding. The initiative is based on the idea that cities
are playing a vital role in the formation and spread of culture. Over the last 30
years 52 cities had held the title of European Capital of Culture(1). Among
them are 17 capitals of the EU Member States.
What must be emphasized at the beginning is that European Capitals
of Culture (hereafter ECoC) is a comprehensive project. Namely, it covers a
wide range of topics and activities: from cultural and artistic programme to
management, financial issues, marketing and communication strategy, etc. In
that context, it is necessary to be concentrated on key issues. Consequently,
there is a real danger of losing focus in a series of questions. In practice, it
happens more frequently than one thinks it will. Preparing the bids, the
project (bidding) teams have problem with that, and, usually, the result is
shown in numerous meetings without giving positive effects. Therefore, it is
very important to recognize and identify the key issues in the various stages of
the bidding for the ECoC title. Especially since the bidding is very long process.
Just formal procedure which includes pre-selection and selection stages takes
about a year and a half. Normally, the candidate cities start to prepare their
bids long before the call for applications announced by the ministry of culture.
Shortly, all the relevant issues are not equally important in different phases of
the bid. For example, at the beginning we should be dealing with concept and
vision rather than with the evaluations of the results.
Unlike Rijeka and Novi Sad, Ljubljana formally isn't a candidate city
yet, but it will be very soon. Namely, in 2025, Slovenia will host a European
Capital of Culture alongside Germany. One of the main objectives of the new
cultural strategy of the City of Ljubljana for the period 2016-2019 which is
currently at the stage of preparation is to become the European Capital of
Culture for 2025. The strategy will be adopted by the City Council of Ljubljana
at the beginning of the next year. At the moment, Ljubljana is at the very
beginning of the candidacy. So, I am not going to talk about the candidacy of
the City of Ljubljana. Instead, I am going to present my point of view as a result
of my personal engagement and experience. I will try to focus on the key issues
and questions that arise at the beginning of the long way to the ECoC title.

(1) Luxembourg twice: 1995 and 2007 (with region).
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I. What the cities holding the ECoC title do in practice?
We associate an ECoC with big cultural events such as exhibitions,
concerts, theatre, ballet or opera performances and the other special one-off
events. Each programme offers plenty of cultural and artistic events. Usually,
the programmes include mainstream cultural events as well as more
innovative ones like a giant spider puppet on the streets of Liverpool in
2008.(2) Indeed, a balance between traditional and contemporary culture,
“high” art and popular art, international names and local artists is
characteristic for the successful ECoC's cultural programmes. Some events are
extremely well visited. For example: 300.000 people visited the Rubens
exhibition in Lille 2004. More than 700.000 people visited the Treasures of
Mount Athos exhibition in Thessaloniki 1997.(3)
Frequently, the opening ceremonies are particularly interesting and
spectacular like for example the opening ceremony in Portuguese city
Guimarães 2012, where thousands of people were watching computer
animations of running bulls and horses projected by 3D mapping technology
on the city's façade. Visual images dominate our perception as the result of the
rapid development in computer technology. Nowadays, cities are places of
spectacle. According to social theorist Guy Debord we live in the society of the
spectacle. The spectacle is not a collection of images, he wrote, but a social
relation among persons mediated by images. In his famous book “The Society
of the Spectacle” published in 1967 in France he also wrote: “Where the real
world changes into simple images, the simple images become real beings, and
the efficient motivations of a hypnotic behaviour.”(4)
Being ECoC is a good opportunity for cities not only to present their
cultural offer but also to improve their cultural infrastructure. There is no
imperative to consider infrastructure projects as an essential element of an
ECoC programme. But it is hard to imagine an ECoC year without investments
in infrastructure. Most cities have used the capital year as an occasion to
restore, transform or build new cultural and other buildings. A balance
between event programming and relevant infrastructure development is
crucial for a successful implementation of the cultural and artistic program.
For example, Turku, a city on the southwest coast of Finland the ECoC
2011 - took the opportunity and reconstructed a former engineering
workshop in the heart of the old industrial shipbuilding area. The renovated
building Logomo was the key Capital of Culture venue in Turku. Logomo is a
concert hall as well as theatre and exhibition space. In addition, there are
studio and office facilities for creative industries.(5)

Many European Cultural Capitals have used the title for the long-term
investments not only to modernise cultural infrastructure, but also to
construct and reconstruct transport and municipal infrastructure. For
example, Belgian city Mons, the European Capital of Culture 2015, is building a
new train station designed by renowned architect Santiago Calatrava. Below
the station will be parking garage. And right next to that is a new congress
centre - it will cost €30m - to host international conferences designed by
world-famous American architect Daniel Liebeskind.(6)
So, the train station in Mons today looks like a building site. Moreover,
it will be construction site until 2018. It's telling us that great emphasis is
placed on infrastructure projects with long-term effects. They pay no intention
to the fact that the number of foreign tourists travelling by train to Mons is
definitely to grow this year. The cultural programme of Mons has already
attracted a large number of visitors: from January to August Mons welcomed
1.7 million visitors. Hotels' booking have increased by 30%, compared to the
same period in the previous year. This is a good example of longer term urban
policy planning and making.
It is important to note that station's construction costs came in four
times over budget. The new station in Mons will cost €155m. Exceeding the
costs is often the case in ECoC's projects, in particular in infrastructure ones. In
addition, when it comes to the key infrastructure projects, they are often not
completed on time. For example, restoration of the central city square
Szechenyi in Pecs, the fifth largest city of Hungary, as well as construction of
the cultural and congress centre Kiraly were finished in 2011. One reminder,
Pecs was the European Capital of Culture in 2010.
However, a cultural programme sometimes offers projects like the
project entitled “Kulturhauptstadtteil des Monats”.(7) During 2009 City of Linz
was divided into 12 city districts that prepared their cultural programmes. The
idea was for the whole city to take an active part in the programme of the
Capital of Culture. The different districts of Linz were telling stories about
themselves. The different neighbourhoods took possession of the public
space in accordance with the motto: “Jeder hat einrecht auf stadt“.(8) In his
essay “The Right to the City” David Harvey wrote: “The right to the city is far
more than the individual liberty to access urban resources: it is a right to
change ourselves by changing the city. It is, moreover, a common rather than
an individual right since this transformation inevitably depends upon the
exercise of a collective power to reshape the processes of urbanization. The
freedom to make and remake our cities and ourselves is, I want to argue, one
of the most precious yet most neglected of our human rights.”(9)

(2) See: http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-17762154
(3) It should be taken into account that 70% of projects in Thessaloniki were free.
(4) See: Guy Debord: The Society of the Spectacle. ww.colorado.edu/.../The%20Society%20of%20the%20S...
(5) See: http://www.logomo.fi/en/home

(6) Oliver Wainwright: Mons: it's the European capital of culture but locals just want to go to Ikea. Guardian,
13 January 2015 http://www.theguardian.com/artanddesign/2015/jan/13/mons-belgium-european-capitals
-of-culture-ikea-nail-in-the-coffin
(7) In English: Cultural capital neighbourhood of the month.
(8) In English: Everyone has a right to the city.
(9)See: https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_the_city#cite_note-4
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“Cultural capital neighbourhood of the month” in Linz 2019 was one
of the so-called “community projects” which are erasing the boundaries
between audience and artists. It was a good example of the involvement and
participation of citizens in the event itself.
Thus, we make sure that the people who live in the city feel involved.
In other words, we help people to participate actively in neighbourhood
activities. According to the ECoC rules, citizen participation is a criterion of
primary importance. Many cities holding the ECoC title have used public space
to increase participation in and accessibility to culture.
Another interesting project in the framework of the ECoC - Linz 2009
was a street parade with plastic animals which were modelled on prototypes
created in the studio of South African artist Roger Titley. Earlier in the year, 10
students from Linz University of the Arts spent a couple of weeks with Titley,
learning how to build the foam models. Titley, his team and the students
returned to Linz where, with 1000 volunteers, they built 460 puppet animals
and performed with them. That is what I believe makes this project so
interesting: more than 1.000 citizens of Linz were involved in the project.
As we have seen in these few examples, an ECoC is made of different activities.
The ECoC cultural programme isn't just high-profile events but also small local
activities, including community projects.
II. What is the ECoC about?
I would like to emphasise that the ECoC is more than just cultural
project. In other words, it is a project that goes beyond cultural sector.
Therefore, our starting point should be concept of culture in the broadest
sense of the word.
If we ask people what is a main aim of the ECoC, most of them, I am
convinced, would say that it is a good opportunity for a city to promote its
existing cultural offer, including its cultural heritage, in wider European area in
order to attract more foreign, mainly European tourists. But it is completely
wrong way of understanding. A document entitled “A guide for cities preparing
to bid” which is aimed at cities considering making a bid and for preparing their
bid clearly says: “The ECoC is awarded on the basis of a specific programme
over and above the normal cultural activity of a city. (…) ECoC is not a touristled project. One of the objectives of the programme is to raise the international
profile of a city through culture. Most ECoCs have experienced an increase in
tourism. However the main focus of an ECoC programme is on the citizens, in
particular those of the city.”(10)
So, we should know that the award of the title is based on a specifically
created cultural programme. But it is not just about rich and diverse cultural
programme.
(10) See: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc-candidates-guide_en.pdf

Basically, the ECoC initiative is an interdisciplinary project. Therefore,
it is important for a city to seek to develop links between, on the one hand,
cultural and creative sectors, and, on the other hand, sectors such as
education, research, environment, urban development or cultural tourism.
It is also important to seek to promote social inclusion. It implies
involvement of all the components of civil society in the preparation and
implementation of the cultural programme.
The way of looking at things determines what we are going to see. In
my opinion, the angle of the ECoC initiative is much wider than the cultural
policy perspective. This is exactly what is problem: I am firmly convinced that
the perspective of a bidding team consisting exclusively of cultural operators is
too narrow.
In addition to the preserving and promoting the diversity of cultures in
Europe, as well as highlighting the common features they share, one of the
most important objectives of the ECoC initiative is to foster the contribution of
culture to the long-term development of cities. In other words, the central
question that should be answered is: How to put culture in the context of the
long-term development of the city and its surrounding area? We could
rephrase the question: How to use the leverage effect of the ECoC title to
stimulate more general development in accordance with strategies and
priorities of the city? The answer to this question is not quite simple. Namely,
there is no magic stick that will solve all our problems. On the contrary, every
city is a case for itself.
Above all, we should bear in mind a long-term legacy that the title is
going to leave. We should encourage necessary changes that will bring longterm benefits not only in the cultural sector but also in other sectors which are
important for the city's development. Being a European Capital of Culture is a
great opportunity for every city to transform itself into great place to live and
work. Of course, some cities holding the title have been more successful than
others in capitalising on the ECoC potential.
ECoC should not be considered as merely marketing or tourism project. An
international promotion of a cultural programme that makes people want to
visit our city is an important element but it is not a goal in itself.
III. Legal basis
All candidate cities shall fill in the common application form. It consists of 61
questions. Basically, to make a bid means to answer the list of 61 questions. At
pre-selection stage, some of the questions are indicated as optional. It is
better if a city candidate tries to answer all the questions. Candidate cities
should complete the questionnaire in their bid-books. Usually, a ministry of
culture is the authority which is in charge of the selection procedure.

120

121
Decision adopted by the European parliament and the Council of the
European Union on 16th April 2014 is the formal, legal basis. The Decision laid
down new procedures for the implementation of the ECoC action for the
period 2020 to 2033.(11) The objectives of the ECoC action are set out in the
Decision. Compared to previous rules, an important change is the composition
of panel consisting of 10 international experts and only 2 domestic experts.
For example, Maribor was selected as European Capital of Culture
2012 by a panel group consisting of 10 domestic experts and only 3
international experts.
It should be kept in mind that the greatest role in the entire ECoC story is the
role of the Panel of independent experts. The Panel is recommending a shortlist of candidate cities at the pre-selection stage as well as a single candidate at
the final stage.
As a constituent part of the Decision is a calendar with the order of the
Member States appearing. Every third year there is an ECoC from a candidate
country or potential candidate to EU membership. It uses the same criteria
with a few administrative differences: call and rules of procedure issued by the
European Commission and designation by the European Commission. Cities in
candidate countries and potential candidates shall only be allowed to
participate in one competition during the period from 2020 to 2033. Each
candidate country or potential candidate shall only be allowed to host the title
once during the period from 2020 to 2033. If Novi Sad, for example, becomes
European Capital of Culture for 2021, no city from Serbia can candidate by the
end of 2033.
In accordance with the calendar, only cities can compete for the EcoC
title. It means that regions, for example, cannot compete for the title. The
candidate cities can involve their surrounding areas. Moreover, it is desirable
to do so. Where a candidate city involves its surrounding area, the application
shall be made under the name of that city.
As I've already said, the application form has 61 questions. The
questionnaire is divided into 8 chapters. These questions are in accordance
with the criteria for the assessment of applications which have been divided
into the following six categories:
1. contribution to the long-term strategy,
2. European dimension,
3. cultural and artistic content,
4. capacity to deliver,
5. outreach
6. Management.
(11) See: The Decision 445/2014/EU, Official Journal of the European Union, OJ L 132 of 3 May 2014.
Http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:132:TOC

Here are some questions from the questionnaire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Explain briefly the overall cultural profile of your city.
Describe the cultural strategy that is in place in your city.
How you define "success"?
Can you explain your strategy to attract the interest of a broad
European and international public?
Name the transnational partnerships your city has already
established or plans to establish.
What are the city's assets in terms of accessibility (regional, national
and international transport)?
What is the city's absorption capacity in terms of tourists'
accommodation?
Explain how the local population and your civil society have been
involved in the preparation of the application and will participate in
the implementation of the year?
Explain your overall strategy for audience development, and in
particular the link with education and the participation of schools.
How will the cultural programme combine local cultural heritage
and traditional art forms with new, innovative and experimental
cultural expressions?
How has the city involved, or how does it plan to involve, local artists
and cultural organisations in the conception and implementation of
the cultural programme?
Etc.

Obviously, the questions above are quite general. In other words, one
can always ask himself about cultural profile of his city or about cultural
strategy or strategy for audience development. So, there is no need that is my
advice to the cities considering the bid - for waiting for the call for submission
of applications. On the contrary, every city could answer to the many
questions from the questionnaire, regardless of whether or not it intends to
bid for the ECoC title. In this way, every European city could evaluate its current
position in the context of the both European culture and European cultural
policy.
The first question in the questionnaire is: “Why does your city wish to
take part in the competition for the title of European Capital of Culture?” The
question is directed at the reasons of the candidacy. The most general and
probably the best answer could be: because we want to make our city better
place for living. In other words, we believe our city can be more desirable place
to live and work with the help of the ECoC title.
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This type of answer includes improvements not only in the cultural sector but
also in many other sectors closely connected to the cultural sector.
The benefits of the ECoC year may include both the enhancement of
international profile and the long-term cultural, economic and social
development. In addition, the improvement of cultural infrastructure and the
attraction of visitors through cultural tourism are the potential benefits of
hosting the ECoC. When we talk about the main reasons for bidding we should
bear in mind the envisaged long-term cultural, social and economic impact
that the title will have on the city.
According to the EU documentation there is a hierarchy of the
objectives that are divided into three categories: general, specific and
operational objectives. (12)
General objectives are following:
- safeguard and promote the diversity of cultures in Europe,
- highlight the common features they share,
- increase citizens' sense of belonging to a common cultural space,
- foster the contribution of culture to the long-term development of
cities.
Specific objectives are following:
- enhance the range, diversity and European dimension of the cultural
offering in cities, including through transnational cooperation,
- widen access to and participation in culture
- strengthen the capacity of the cultural sector and its links with other
sectors,
- raise the international profile of cities through culture.
Operational objectives are following:
- stimulate extensive cultural programmes of high artistic quality,
- ensure cultural programmes feature a strong European dimension
and transnational co-operation,
- involve a wide range of citizens and stakeholders in preparing and
implementing the cultural programme,
- create new opportunities for a wide range of citizens to attend or
participate in cultural events,
- improve cultural infrastructure,
- develop the skills, capacity and governance of the cultural sector,
- stimulate partnership and cooperation with other sectors,
- promote the city and its cultural programme,
- improve the international outlook of residents.
(12) See: Guidelines for the cities' own evaluations of the results of each ECoC, p. 5.
Http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/NAJNOVIJE%20NOVOSTI/10%20-%20Guidelines%20for%
20cities%20own%20evaluations.pdf

These objectives reflect the philosophy of the ECoC initiative from a
European perspective. The reasons for candidacy are, at the same time, the
objectives that we want to achieve.
IV. It is not the taking part but the winning that counts!
We all know the motto of the Baron Pierre de Coubertin, Founder of
the Olympics: "It's not the winning but the taking part that counts”. When it
comes to the bidding for the ECoC title, I think vice versa: It's not the taking
part but the winning that counts!
I really believe that a city should not bid for the ECoC title if it is
perceived from the city government as well as from the artists and cultural
operators themselves that there is no chance to win. In other words, the most
important stakeholders of the both political and cultural life should believe
that the candidacy is beneficial for the city and that there is a real chance to
win. Namely, sometimes quite often actually a claim can be heard that
candidacy is good, in any case, even if it means a defeat. By the way, that is the
position of those who mostly earned good money by preparing a bid-book.
In my opinion, money you spent for unsuccessful bid is better to give directly to
both public cultural institutions and independent cultural organisations for
their normal cultural activities. If you want to learn about ECoC, you can do it
on the cheaper way.
But it's not just about costs. It's also about hope. Nobody, including
politicians, has a right to waste a hope of the citizens, in particular by misusing
culture and the arts as a means. A defeat causes painful wounds on the pride
and identity of the citizens.
Another important thing is that the ECoC title does not mean the same
to all the cities candidates. For some cities, the title is more important than for
the others. For example, the ECoC title is more important for the City of Rijeka
than for the City of Zagreb. Namely, the City of Rijeka faces serious financial
difficulties and development problems. After all, Zagreb has more than eight
times bigger overall budget than Rijeka.
V. A political dimension of the ECoC initiative
We can overlook the fact that an ECoC project has a strong political
dimension. Firstly, the top city authorities - mayor and city council - take
decision on the bidding. Secondly, a broad political support is one of the formal
criteria. Moreover, there should be a sustainable cross-party political support.
Experience has shown that there may be a change in political leadership in a
city between the start of a bid and the eventual ECoC year.
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For example: in June this year, exactly two weeks after its official
nomination as ECoC in Brussels, Italian city Matera underwent administrative
elections. The elections saw the victory of Mr. Raffaello de Ruggieri, lawyer.
“Newly elected mayor threw literally out of the window the bid book which
had been acclaimed by all, including the experts on the jury and who selected
Matera to be ECoC for 2019”. (13) He thinks that the projects envisioned in the
cultural programme 2019 don't suit the actual needs of the city of Matera.
Political commitment is fundamental. After all, the most of the funds
for the cultural programme are public. Strong political support also means
commitment and involvement of the mayor himself. In general, candidate
cities in which mayors identify themselves with the EcoC project have the best
chance of winning. Two good examples are: Alfred Stinglan ex-mayor of Graz
(1985 and 2003) and Marie-Louise Rönnmark, a mayor of Umeå. A bad
example is Milan Bandić, a mayor of the City of Zagreb who told Croatian
media after the panel's decision: “At the presentation of our bid we were
superior to the leaders of the Panel. When you're superior, you get nothing!”
(14) As is known, Zagreb has failed to go to the second round. It is completely
wrong political approach. If you feel superior, than you ask nobody to give you
a title. Shortly, candidate cities should adapt their way of thinking and acting to
the way of thinking and acting of the European Union.
VI. When to start?
Some mayors have decided to bid 15 years before the title year. For
example, Marie-Louise Rönnmark, a mayor of Umeå (ECoC 2014) first
expressed her wish for the Umeå Capital of Culture year in 1999 when she
asked Jan Björinge, ChiefExecutiveOfficer Umeå 2014, to move to Umea.
It's worth a rule - it could be said - the sooner you begin with preparations, the
better. Basically, it's never too early.
VII. Solving the problems
The concept of ECoC is based on the idea that the culture should be
involved in solving the long-term problems of the city and we must not forget as much as possible of its surrounding area. It's very important to understand
that ECoC is not just about culture; it's about overall city's development.
Culture is just a part of that. Through an ECoC project culture should become
an important part of the overall urban development.

(13) See: Hatto Fischer: Dubrovnik, Osijek, Pula and Rijeka pass the ECoC 2020 pre-selection phase. June 1, 2015.
Http://ecoc.poieinkaiprattein.org/Institution-of-European-Capital-of-Culture/candidate-cities/
croatian-candidate-cities-for-2020/
(14) See:http://www.zagrebancija.com/hr-scena/zagreb-vise-nije-kandidat-za-prijestolnicu-kulture_327552

Many European cities face similar problems like for example:
• cultural offer has been concentrated mostly in the city centre and,
consequently, a cultural life in suburb locations has been marginalised;
• as a result of a lack of budget funds, the degradation of the cultural
infrastructure;
• etc.
Political willingness to face major problems in the field of culture and
wider is one of the key success factors. A candidate city should courageously
face the major development problems. There are a wide range of possible
problems for which we need to find an answer: urban-planning,
infrastructure, traffic connections, gentrification, the collapse of the old
industry, etc. In that context, public debates on the city's future and prospects
should be opened too. In addition, do not be afraid to deal with difficult or
even controversial themes in your programme.
In short, solving the problems is in the heart of the ECoC philosophy.
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VIII. A role of consultants
At the end, I would like to say a few words about the role of the foreign
experts or consultants. Namely, many cities candidates hire advisers on
bidding in order to help them to prepare a winning application. But it could be
a double-sided sword. On the one hand, foreign experts know a way of
thinking of the European Commission and “may ensure a language to which
the European Commission can find easy access”.(15) On the other hand, they
don't know the city's characteristics and peculiarities. And this can have
negative consequences.
Let me give you just one example of the possible negative impact of
the foreign consultants. The motto of the City of Split that dropped out of the
competition in the first round was: "Splitting a cultural atom".(16) In Split, I
believe, nobody knows exactly what does it mean. They had a consultant from
Liverpool, and I assume that he wanted in every way to put the word Split in
the motto, regardless of any coherent meaning. Namely, in English the word
“split” has a specific meaning which doesn't exist in Croatian. So, another
example of the so-called “lost in translation”.
Every city bidding for the title has to bring local objectives into line
with the European objectives. This is the point where consultants could be of
help. In other words, they can help you to understand European aspect. We
must not forget that an ECoC is a European project. The overall vision of the
cultural programme must be European.
On the other hand, to be honest, I am not sure that experts from
outside can answer the questions such as cultural profile or cultural strategy of
your city. Don't expect that somebody else will fill your explication! You have
to do it alone! You should keep in mind that making a bid is a learning process. I
believe that a bid for the title of ECoC should be authentic, largely based on the
programme that is typical of the city.
Finally, once again, I firmly believe that an ECoC project should be
taken as a catalyst for the long-term changes in a city. Holding an ECoC title
could bring considerable benefits to those cities willing to face not only with
cultural but also with social and economic problems. Culture can be very
helpful in seeking lasting and sustainable solutions.

(15) See: Hatto Fischer, Ibid.
(16) In Croatian: “Cijepanje kulturnog atoma”.
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