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1. Cele naukowe

Celem niniejszego artyku³u jest naukowa analiza wp³ywu kultury i dyplomacji kul-

turalnej Unii Europejskiej na pobudzanie i stymulowanie procesu integracji Europy,

który pozostaje dziœ w nieustannym zaburzeniu i braku stabilnoœci. Cel ten wpisuje

siê w problemowe podejœcie do unijnych strategii zmiany i rozwoju (w tym strategii

„Europa 2020” – na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego

w³¹czeniu spo³ecznemu), które zak³adaj¹ realizacjê wielu nowych unijnych wspól-

notowych inicjatyw i rozwi¹zañ praktycznych, tak¿e tych dotycz¹cych sektora kultury

oraz sektora kreatywnego i audiowizualnego.

W komunikacie Komisji Europejskiej dotycz¹cym strategii „Europa 2020” okreœlo-

no sposób, dziêki któremu gospodarka Unii stanie siê inteligentna i zrównowa¿ona.

Za³o¿ono, ¿e Unia Europejska po roku 2020 gotowa bêdzie sprzyjaæ w³¹czeniu spo-

³ecznemu i przyczyniaæ siê bêdzie do osi¹gniêcia wysokiego stopnia zatrudnienia i wy-

dajnoœci oraz wiêkszej spójnoœci spo³ecznej. Aby to by³o realne Unia musi zapewniæ

bardziej atrakcyjne warunki ramowe dla innowacji i kreatywnoœci. Pod tym wzglêdem

sektor kultury oraz sektor kreatywny i audiowizualny s¹ Ÿród³em nowatorskich po-

mys³ów, które mog¹ zamieniæ siê w produkty i us³ugi przyczyniaj¹ce siê do wzrostu

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, pomagaj¹c stawiæ czo³a kryzysowi i proble-

mom spo³ecznym. Nie ulega przecie¿ w¹tpliwoœci, ¿e wybitnoœæ i konkurencyjnoœæ

w tych sektorach to przede wszystkim wynik wysi³ków podejmowanych przez ar-

tystów, twórców i specjalistów, które UE musi propagowaæ/upowszechniaæ. W tym

celu poprawiany ma byæ dostêp sektora kultury oraz sektora kreatywnego i audiowizu-

alnego do œrodków finansowych, co zostanie wykazane w poni¿szym tekœcie (Komuni-

kat Komisji, s. 2).

Z uwagi na powy¿sze kultura i dyplomacja kulturalna wpisuj¹ siê w paradygmat in-

tegracji progresywnej, która wykracza poza cele stricte gospodarcze i polityczne.

Podjêty temat badawczy jest tym bardziej wa¿ny, gdy¿ kryzys gospodarczy i spo-

³eczny w Europie rozprzestrzenia siê równie¿ na œwiat kultury. Identyfikujemy tu kata-

log trudno rozwi¹zywalnych problemów zwi¹zanych z rozdrobnieniem sfery kultury

i jego wytworów, globalizacj¹ i digitalizacj¹, niedoinwestowaniem, niew³aœciw¹
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ochron¹ w³asnoœci intelektualnej i praw autorskich oraz niewystarczaj¹c¹ miêdzynaro-

dow¹ wspó³prac¹ kulturaln¹. Europa kultury zderza siê ze zwiêkszon¹ konkurencyjno-

œci¹, szczególnie t¹ pochodz¹c¹ ze Stanów Zjednoczonych i Azji (Japonia, Chiny).

S³abe rezultaty uzyskuj¹ dzia³ania s³u¿¹ce budowaniu potencja³u i wspieranie transna-

rodowego obiegu dzie³ kultury. Unii Europejskiej nie udaje siê te¿ wype³nianie jej zo-

bowi¹zañ prawnych w zakresie ochrony i promowania ró¿norodnoœci kulturowej

i jêzykowej.

2. Odniesienia empiryczne

Egzemplifikacj¹ empiryczn¹ badanego tematu bêdzie tu unijny program wsparcia

finansowego „Kreatywna Europa”. Jest to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, ofe-

ruj¹ca wsparcie finansowe dla sektorów: kultury, kreatywnego i audiowizualnego na

lata 2014–2020. Te siedem lat bêdzie niezwykle istotne z punktu widzenia konieczno-

œci poprawy w³¹czenia spo³ecznego i kulturowego oraz zatrudnienia i wzrostu w Euro-

pie. Z tego wzglêdu program ten stanowi pocz¹tek nowego systemu wsparcia UE m.in.

dla kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych (teatru), dziedzictwa kul-

tury oraz dziedzin pokrewnych.

3. Uwarunkowania terminologiczne i metodologiczne

W niniejszym artykule nie zabraknie odniesieñ do podstawowych pojêæ i wyjaœnieñ

z zakresu obszaru badawczego kultury i dyplomacji kulturalnej.

Pojêcie kultury jest z³o¿onym problemem badawczym. Kultura desygnuje wiele de-

finicji i znaczeñ. Kulturê tworz¹ ludzie (jednostki, obywatele), narody, spo³eczeñstwa,

samorz¹dy, grupy i wspólnoty, a tak¿e organizacje i instytucje – rozwijaj¹c j¹ na ró¿-

nych szczeblach aktywnoœci wspó³czesnej cywilizacji. Tak postrzegana kultura jest

wa¿nym czynnikiem rozwoju ogólnospo³ecznego, stabilnoœci (równowagi) i rozwoju.

Cywilizacja i kultura pozostaj¹ we wzajemnych interakcjach. Tam, gdzie poziom kul-

tury jest wy¿szy, tam te¿ bardziej jest rozwiniêta aktywnoœæ (przestrzeñ) cywilizacyj-

na. Tam, gdzie sfera kultury wykazuje niedorozwój, towarzysz¹cy jej œwiat prze¿ywa

kryzys. Braki w dziedzinie kultury, zw³aszcza brak racjonalnoœci w gospodarowaniu

jej zasobami powoduje nierównoœci i konflikty, doprowadzaj¹c w efekcie do powa¿-

nych perturbacji (Bednarek, 2002, s. 315).

„Sektor kultury i sektor kreatywny” w regulacjach unijnych oznaczaj¹ wszystkie

sektory, których dzia³alnoœæ opiera siê na wartoœciach kulturowych lub na artystycznej

i innej twórczej ekspresji, niezale¿nie od tego, czy ta dzia³alnoœæ ma charakter zoriento-

wany na rynek, bez wzglêdu na rodzaj struktury, w ramach której jest ona prowadzona,

oraz niezale¿nie od sposobu finansowania tej struktury. W zakres tej dzia³alnoœci

wchodzi rozwój, tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona dóbr i us³ug za-

wieraj¹cych elementy kulturalnej, artystycznej lub innej twórczej ekspresji, a tak¿e

funkcje pokrewne, takie jak edukacja lub zarz¹dzanie. Sektor kultury i sektor kreatywny

obejmuj¹ miêdzy innymi architekturê, archiwa, biblioteki i muzea, rêkodzie³o artys-
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tyczne, sektor audiowizualny (w tym film, telewizjê, gry wideo i multimedia), materialne

i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, festiwale, muzykê, literaturê, przed-

stawienia artystyczne, dzia³alnoœæ wydawnicz¹, radio i sztuki wizualne (Rozporz¹dze-

nie Parlamentu, s. 2).

To polityka kulturalna UE i jej dyplomacja kulturalna stwarza dziœ okazjê do dziele-

nia siê z innymi krajami europejsk¹ kultur¹ i jej wartoœciami, takimi jak prawa cz³owie-

ka, ró¿norodnoœæ i równoœæ.

Jest ona tak¿e korzystna z punktu widzenia miejsc pracy i rozwoju/wzrostu gospo-

darczego (Dyplomacja kulturalna, s. 3–8).

Unijna kultura i dyplomacja kulturalna w ideale liberalnym (pluralistycznym) to au-

tentyczne katalizatory kreatywnoœci prowadz¹ce do rozwoju wiedzy na temat wartoœci

funduj¹cych wspólnotê europejsk¹ oraz s³u¿¹ce aktywizacji spo³ecznej obywateli UE.

Przyczyniaj¹ siê te¿ do lepszego zrozumienia i wzmacniania procesów integracji euro-

pejskiej i spójnoœci spo³eczno-kulturowej.

Z punktu widzenia analitycznego i metodologicznego dla Autorki niniejszego teks-

tu istotne jest udowodnienie czytelnikom, ¿e kultura (polityka kulturalna) oraz dyplo-

macja kulturalna Unii Europejskiej i w Unii Europejskiej (realizowana przez 28 pañstw

cz³onkowskich) prowadzi do urzeczywistnienia celów integracji europejskiej poprzez

wzmocnienie: – kapita³u ludzkiego (kapita³u spo³ecznego); – miêdzynarodowej wy-

miany wiedzy i dóbr niematerialnych; – dialogu miêdzykulturowego; – wsparcia roz-

woju spo³ecznego wsi, miast i regionów europejskich.

3.1. Transarodowoœæ i transgranicznoœæ kultury

Na oddzielne potraktowanie zas³uguje problematyka transnarodowoœci i transgra-

nicznoœci. Zdajemy sobie sprawê, ¿e proces integracji europejskiej podlega nieodwra-

calnej bifurkacji. Jest to proces swoistej decentralizacji, w którym coraz wiêksza czêœæ

aktywnoœci politycznej i prawotwórczej nie jest ju¿ inicjowana, podtrzymywana czy

te¿ kontrolowana przez pañstwa cz³onkowskie UE. W rezultacie mamy do czynienia

z podzia³em na uczestników pañstwowych i niepañstwowych (transnarodowych i trans-

granicznych) i kreowaniem nowego typu uczestnictwa (czêsto o charakterze nieekono-

micznym) w procesie integracji (unifikacji i harmonizacji) Europy.

„Kurczenie siê” Europy w wymiarach spo³ecznym, gospodarczym i politycznym

ogromnie u³atwi³a i przyspieszy³a kultura oraz wymiana wiedzy i obieg informacji,

zwiêkszaj¹c tym samym wspó³zale¿noœæ narodów i spo³eczeñstw. Kultura nie respek-

tuje granic pañstw. Kultura przyspiesza proces dekoncentracji i decentralizacji. Kultura

zmienia te¿ œwiadomoœæ i intensyfikuje samodzielne myœlenie i dzia³anie tak jednos-

tek, jak i grup spo³ecznych.

Gwa³towny rozwój stosunków transnarodowych i transgranicznych w sferze kultu-

ry sprawia, ¿e pañstwa trac¹ nad nimi kontrolê. W konsekwencji wzrasta autonomia ak-

torów transnarodowych i transgranicznych, a tym samym poszerzaj¹ siê mo¿liwoœci

dzia³ania niezale¿ne od pañstw cz³onkowskich UE. Granice miêdzy tym, co wewn¹trz-

pañstwowe i tym, co miêdzynarodowe/europejskie/unijne ulegaj¹ wyraŸnemu zatarciu.

Stosunki miêdzy podmiotami transnarodowymi i transgranicznymi prowadzone z po-
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zycji poszukiwania wspólnego mianownika dla wyra¿anych przez nie potrzeb, d¹¿eñ

i interesów nabieraj¹ charakteru scalaj¹cego. Sprawiaj¹, ¿e zdecydowanie rozszerza siê

ich mo¿liwoœæ dzia³ania. Stosunki te zaczynaj¹ pe³niæ niespotykane w przesz³oœci

funkcje kulturowe oraz coraz czêœciej przyjmuj¹ zasiêg transnarodowy i transgranicz-

ny (Czachór, 2004, s. 33–35).

W sektorze kultury i sektorach kreatywnym i audiowizualnym znane jest pojêcie

transnarodowego obiegu, które przypisuje siê takim sferom aktywnoœci jak:

– wspieranie dystrybucji dóbr kultury poprzez transnarodowy marketing, tworzenie

marki, upowszechnianie i pokazy dzie³ audiowizualnych;

– propagowanie transnarodowego marketingu, tworzenia marki i dystrybucji dzie³

kultury we wszystkich dostêpnych miejscach;

– wspieranie dzia³añ na rzecz rozwoju publicznoœci jako œrodka stymuluj¹cego zainte-

resowanie europejskimi dzie³ami kultury oraz poprawê dostêpu do nich, w szcze-

gólnoœci poprzez promocjê, organizacjê imprez, popularyzacjê wiedzy na temat

kultury i sztuki oraz organizacjê festiwali;

– promowanie nowych metod dystrybucji, aby mog³y powstawaæ nowe modele bizne-

sowe w kulturze i pozosta³ych sektorach.

W literaturze i aktach prawa UE spotyka siê te¿ okreœlenie transnarodowego rozpo-

wszechniania i mobilnoœci. Chodzi tu o wspieranie: – miêdzynarodowych tournée, im-

prez, wystaw i festiwali; – rozpowszechniania dzie³ kultury europejskiej z myœl¹

o zagwarantowaniu jak najszerszej ich dostêpnoœci; – dzia³añ na rzecz rozwoju pub-

licznoœci jako œrodka stymuluj¹cego i u³atwiaj¹cego dostêp do europejskich dzie³ kul-

tury i pracy twórczej oraz materialnego i niematerialnego europejskiego dziedzictwa

kulturowego.

Na uwagê zas³uguje te¿ transnarodowa wspó³praca polityczna rozumiana jako:

– transnarodowa wymiana doœwiadczeñ oraz wiedzy eksperckiej na temat nowych

modeli biznesowych i modeli zarz¹dzania;

– partnerskie uczenie siê i tworzenie sieci miêdzy organizacjami sektora kultury oraz

sektora kreatywnego i audiowizualnego oraz osobami odpowiedzialnymi za wyzna-

czanie kierunków polityki w zakresie rozwoju tych sektorów, propaguj¹c w stosow-

nych przypadkach cyfrowe tworzenie sieci;

– gromadzenie danych rynkowych, prowadzenie badañ, analizy rynku pracy i zapo-

trzebowania na umiejêtnoœci, analizy europejskiej i krajowej polityki kulturalnej

i wspieranie badañ statystycznych w oparciu o instrumenty i kryteria charakterys-

tyczne dla ka¿dego sektora oraz oceny obejmuj¹ce pomiar wszystkich aspektów

wp³ywu;

– wnoszenie wk³adu finansowego w celu wspomagania gromadzenia i analizy danych;

– wypróbowywanie nowych i miêdzysektorowych metod biznesowych w zakresie fi-

nansowania, dystrybucji twórczoœci i uzyskiwania z niej przychodów;

– organizacja konferencji, seminariów i prowadzenie dialogu politycznego, miêdzy in-

nymi na temat umiejêtnoœci korzystania z kultury i z mediów (Rozporz¹dzenie Par-

lamentu, s. 3–4).

Wniosek z tego p³ynie nastêpuj¹cy: z uwagi na wielokulturowoœæ i wieloaspekto-

woœæ integruj¹cej siê Europy propagowanie transnarodowej aktywnoœci, w tym mobil-

noœci podmiotów sektora kultury oraz sektora kreatywnego i audiowizualnego bêdzie
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przyczyniaæ siê do wzmacniania wspólnej przestrzeni kulturowej. Poœrednio oddzia³ywaæ

to bêdzie na transnarodowe rozpowszechnianie dzie³ i produktów kultury oraz pozosta-

³ych sektorów, a tym samym promowanie wymian kulturowych i dialogu miêdzykultu-

rowego. Przyk³adem niech tu bêd¹ takie transnarodowe inicjatywy jak: – Europejska

Stolica Kultury; – Znak Dziedzictwa Europejskiego; – Europejskie Dni Dziedzictwa.

Niezmiernie te¿ wa¿ne s¹ transnarodowe i transgraniczne nagrody europejskie takie

jak: – nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagroda „Europa Nostra”;

– nagroda UE w dziedzinie architektury wspó³czesnej; – Europejska Nagroda Literac-

ka; – nagroda European Border Breakers; – nagroda „Media” Unii Europejskiej.

4. Europejska wartoœæ dodana

Europejsk¹ wartoœæ dodan¹ w zakresie kultury i sektorów kreatywnego i audiowi-

zualnego uzyskuje siê w Unii Europejskiej poprzez:

– transnarodowy charakter dzia³añ stanowi¹cych uzupe³nienie programów regional-

nych, krajowych, miêdzynarodowych oraz innych programów i polityk Unii oraz

wp³yw tych dzia³añ na sektor kultury i sektor kreatywny/audiowizualny oraz na oby-

wateli i ich wiedzê na temat kultur odmiennych od ich w³asnych;

– rozwój i propagowanie wspó³pracy transnarodowej pomiêdzy podmiotami sektora

kultury oraz sektora kreatywnego i audiowizualnego, w tym pomiêdzy artystami

oraz osobami zawodowo zwi¹zanymi, organizacjami oraz podmiotami, skupiaj¹cej

siê na stymulowaniu bardziej kompleksowego, szybkiego, skutecznego i d³ugoter-

minowego reagowania na globalne wyzwania;

– korzyœci skali i masê krytyczn¹, którym sprzyja wsparcie udzielane przez Uniê

i które przyczyniaj¹ siê do powstawania wiêkszych mo¿liwoœci pozyskiwania dodat-

kowych œrodków finansowych (efekt dŸwigni);

– zapewnianie bardziej wyrównanych szans w europejskim sektorze kultury i sektorze

kreatywnym/audiowizualnym poprzez uwzglêdnianie sytuacji pañstw o ni¿szej wy-

dajnoœci produkcyjnej lub pañstw b¹dŸ regionów o niewielkim obszarze geograficz-

nym lub jêzykowym.

I. Europejski/unijny wymiar kultury

1. Uwarunkowania regulacyjne

Zgodnie z treœci¹ Traktatu o Unii Europejskiej ka¿dy obywatel ma prawo uczestni-

czyæ w ¿yciu demokratycznym i kulturalnym, a pañstwa cz³onkowskie i instytucje Unii

powinny umo¿liwiæ obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim udzia³ w œwie-

cie kultury oraz publiczn¹ (otwart¹) wymianê dóbr/wytworów kultury we wszystkich

sektorach. Kultura i polityka kulturalna poprzez regularny dialog ze spo³eczeñstwem

obywatelskim i gospodark¹ s³u¿y inteligentnemu i zrównowa¿onemu rozwojowi, wspo-

maga wzrost gospodarczy i wzmacnia spójnoœæ spo³eczn¹.
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Natomiast Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ma na celu two-

rzenie coraz œciœlejszego zwi¹zku miêdzy narodami Europy i powierza Unii zadania

w zakresie, miêdzy innymi, przyczyniania siê do rozkwitu kultur pañstw cz³onkow-

skich, w poszanowaniu ich ró¿norodnoœci narodowej i regionalnej, równoczeœnie

podkreœlaj¹c znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. W tym wzglêdzie

Unia – jeœli to niezbêdne – wspiera i uzupe³nia dzia³ania pañstw cz³onkowskich na

rzecz pog³êbiania wiedzy na temat kultury i historii narodów europejskich i ich

upowszechniania. W zwi¹zku z tym, w razie potrzeby, UE wspiera i uzupe³nia

dzia³ania pañstw cz³onkowskich na rzecz poszanowania ró¿norodnoœci kulturowej

i jêzykowej. Unia podejmuje siê tych zadañ z odwo³aniem do art. 167 TFUE i kon-

wencji UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania ró¿norodnoœci form

wyrazu kulturowego wzmocnienia konkurencyjnoœci sektora kultury i sektora kre-

atywnego oraz u³atwienia przystosowania siê do zmian w przemyœle (Rozporz¹dze-

nie Parlamentu, s. 1).

TFUE ustanawia tak¿e obywatelstwo Unii, które uzupe³nia obywatelstwo krajowe

odpowiednich pañstw cz³onkowskich oraz stanowi istotny element ochrony i wzmac-

niania procesu integracji europejskiej. Aby obywatele w pe³ni popierali integracjê eu-

ropejsk¹, nale¿y po³o¿yæ wiêkszy nacisk na wspólne wartoœci, historiê i kulturê, bêd¹ce

kluczowymi elementami uczestnictwa w spo³eczeñstwie zbudowanym w oparciu o wol-

noœæ, demokracjê i szacunek dla praw cz³owieka, ró¿norodnoœæ kulturow¹ i jêzykow¹,

tolerancjê i solidarnoœæ (Decyzja Parlamentu Europejskiego, s. 1).

Z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególnoœci jej art. 11, 21 i 22

wynika, ¿e sektor kultury oraz sektor kreatywny/audiowizualny w istotny sposób przy-

czyniaj¹ siê do zwalczania wszelkich form dyskryminacji, miêdzy innymi rasizmu

i ksenofobii, i stanowi¹ wa¿n¹ platformê dla wolnoœci wyra¿ania opinii i promowania

poszanowania ró¿norodnoœci kulturowej i jêzykowej.

Wspomniana powy¿ej konwencja UNESCO z 2005 r., która wesz³a w ¿ycie w dniu

18 marca 2007 r. i której stron¹ jest Unia Europejska, podkreœla, ¿e dzia³alnoœæ kultu-

ralna oraz dobra i us³ugi kulturalne maj¹ znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i kultu-

rowe, poniewa¿ s¹ noœnikami to¿samoœci, wartoœci oraz znaczeñ, i w zwi¹zku z tym nie

powinny byæ traktowane jako maj¹ce wy³¹cznie wartoœæ handlow¹. Konwencja ta ma

na celu umacnianie wspó³pracy miêdzynarodowej – miêdzy innymi poprzez zachêca-

nie do zawierania miêdzynarodowych umów o koprodukcji i wspó³rozpowszechnianiu

– oraz solidarnoœci, by s³u¿yæ tworzeniu œrodków wyrazu kulturowego we wszystkich

krajach i przez wszystkich obywateli. Konwencja mówi tak¿e, ¿e nale¿y poœwiêciæ

uwagê szczególnym warunkom i potrzebom ró¿nych grup spo³ecznych, w tym cz³on-

ków mniejszoœci. Zatem zgodnie z konwencj¹ program wsparcia dla sektora kultury

i sektora kreatywnego powinien sprzyjaæ ró¿norodnoœci kulturowej na poziomie miê-

dzynarodowym (Rozporz¹dzenie Parlamentu, s. 1).

Na uwagê zas³uguje te¿ fakt, ¿e w konkluzjach w sprawie s³u¿b informacyjnych

ds. mobilnoœci dla artystów i osób zawodowo zajmuj¹cych siê kultur¹ Rada UE po-

twierdzi³a znaczenie mobilnoœci artystów i osób zawodowo zajmuj¹cych siê kultur¹

dla Unii i dla osi¹gniêcia celów strategii „Europa 2020” oraz wezwa³a pañstwa cz³on-

kowskie i Komisjê Europejsk¹, aby w ramach swych kompetencji i z uwzglêdnieniem

zasady pomocniczoœci u³atwia³y przekazywanie wyczerpuj¹cych i rzetelnych informa-
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cji artystom i osobom zawodowo zajmuj¹cym siê kultur¹, które pragn¹ byæ mobilne

w ramach Unii.

2. Obywatel UE a europejski/unijny wymiar kultury

Choæ z bycia obywatelem Unii posiadaj¹cym okreœlone prawa i obowi¹zki p³yn¹

obiektywne korzyœci, UE i jej aktorzy instytucjonalni (w ujêciu traktatowym i poza-

traktatowym) nie zawsze skutecznie eksponuje zwi¹zek miêdzy rozstrzyganiem wielu

problemów gospodarczych i spo³ecznych a kultur¹. Dlatego te¿ imponuj¹ce osi¹gniê-

cia w postaci pokoju i stabilizacji w Europie, d³ugoterminowego trwa³ego wzrostu

gospodarczego, stabilnych cen, skutecznej ochrony konsumentów i œrodowiska oraz

promowania praw podstawowych nie zawsze skutkuj¹ aktywnoœci¹ europejsk¹ w sfe-

rze kultury.

Nie od dziœ wiadomo, ¿e aby zbli¿yæ kulturê do jej obywateli, a obywatelom umo¿-

liwiæ pe³ne uczestnictwo w jej tworzeniu i konsumpcji, nale¿y podj¹æ ró¿norodne

dzia³ania i skoordynowane wysi³ki na szczeblu transnarodowym. Zaprezentowane

i przeanalizowane w tym tekœcie inicjatywy i formy aktywnoœci stanowi¹ wyj¹tkow¹

okazjê ku temu, by umo¿liwiæ obywatelom UE bezpoœrednie uczestnictwo w kszta³to-

waniu kultury i dyplomacji kulturalnej. Aby to by³o mo¿liwe wa¿ne jest zbudowanie

zdolnoœci Unii do zwiêkszenia zainteresowania sprawami kultury na poziomie indywi-

dualnym i osadzenie tego zainteresowania w kontekœcie lokalnym i regionalnym. Do

tego dochodzi koniecznoœæ synergii z innymi aktywnoœciami Unii, ze szczególnym

uwzglêdnieniem edukacji i nauki, szkolenia zawodowego, m³odzie¿y, sportu, podsta-

wowych praw i wolnoœci, w³¹czenia spo³ecznego, równoœci p³ci, zwalczania dyskrymi-

nacji, badañ i innowacji, spo³eczeñstwa informacyjnego, rozszerzenia oraz dzia³añ

zewnêtrznych Unii.

Europejski wymiar kultury powinien obejmowaæ szerokie spektrum ró¿norodnych

dzia³añ, w tym spotkania obywateli UE, kontakty i debaty w kwestiach kulturalnych,

imprezy na szczeblu Unii, inicjatywy uwra¿liwiaj¹ce i sk³aniaj¹ce do refleksji nad de-

cyduj¹cymi momentami w historii kulturalnej Europy, inicjatywy uœwiadamiaj¹ce oby-

watelom Europy, zw³aszcza m³odym ludziom, historiê kultury, a tak¿e debaty na temat

polityki kulturalnej, z myœl¹ o¿ywienia ¿ycia kulturalnego we wszystkich jego aspektach.

Nale¿y zdaæ sobie sprawê jak cenna jest rola Unii Europejskiej w u³atwianiu, wy-

mianie i propagowaniu inicjatyw s³u¿¹cych zbiorowemu zaanga¿owaniu w sektorze

kultury oraz sektorze kreatywnym i audiowizualnym. Oczywiœcie nale¿y przy tym

uwzglêdniæ aspekty historyczne, kulturowe i miêdzykulturowe oraz istniej¹ce zwi¹zki

miêdzy przesz³oœci¹ narodow¹ a to¿samoœci¹ europejsk¹.

Dlatego podejmowane dzia³ania powinny siê wi¹zaæ z unijn¹ agend¹ polityczn¹

i nale¿y o nich w³aœciwie informowaæ. Nale¿y te¿ zwróciæ szczególn¹ uwagê na zrów-

nowa¿one w³¹czanie obywateli i organizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego ze wszystkich

pañstw cz³onkowskich w transnarodowe projekty i dzia³ania oraz na ich zrówno-

wa¿ony udzia³ w tych projektach i dzia³aniach z uwzglêdnieniem wielojêzycznoœci

Unii i potrzeby zaanga¿owania grup niedostatecznie reprezentowanych (Rozporz¹dze-

nie Rady (UE)).
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3. Europejska Agenda Kultury i instytucjonalny zakres polityki kulturalnej UE

Wdra¿anie praktyczne europejskiego wymiaru kultury musi byæ zgodne z wszelki-

mi strategiami lub politykami kulturalnymi pañstw cz³onkowskich oraz z wszelkimi

regionalnymi strategiami kulturalnymi (Decyzja nr 1622). Aby by³o to mo¿liwe zapro-

ponowana zosta³a Europejska Agenda Kultury (EAK).

Je¿eli chodzi o genezê EAK warto wróciæ do roku 2007, kiedy to w³adze krajowe,

instytucje unijne i przedstawiciele sektora kultury w Unii Europejskiej zaczê³y œciœle ze

sob¹ wspó³pracowaæ po to, aby propagowaæ ró¿norodnoœæ kulturow¹ i dialog miêdzy-

kulturowy. Uzna³y one wtedy kulturê jako: – istotny element systemu politycznego

i spo³eczno-gospodarczego; – ko³o zamachowe twórczoœci i innowacji; – element sto-

sunków/relacji zewnêtrznych UE.

Wymienione tu trzy zakresy unijnego definiowania kultury znalaz³y siê w komuni-

kacie dotycz¹cym Europejskiej Agendy Kultury w dobie globalizacji œwiata, popartym

przez Radê UE w rezolucji z dnia 16 listopada 2007 r. i przez Parlament Europejski

w rezolucji z dnia 10 kwietnia 2008 r.

EAK ma na celu propagowanie ró¿norodnoœci kulturowej i dialogu miêdzykulturo-

wego, kultury jako katalizatora kreatywnoœci na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz kul-

tury jako istotnego elementu stosunków miêdzynarodowych Unii.

Podsumowuj¹c rozwa¿ania o europejskim wymiarze kultury raz jeszcze sprecy-

zujmy g³ówne zadania w tej sferze dla Unii Europejskiej i jej instytucji. Po pierwsze

chodzi o wzmocnienie wspó³pracy w ka¿dym sektorze kultury miêdzy operatorami

w dziedzinie kultury, artystami z danego pañstwa cz³onkowskiego i innych krajów. Po

drugie istotne jest podkreœlenie bogactwa ró¿norodnoœci kulturowej w Europie, a tak¿e

trwa³oœæ i stanowienie integralnej czêœci d³ugofalowego rozwoju kulturalnego i spo-

³ecznego Europy. I po trzecie celem jest uwypuklenie wspólnych aspektów kultury eu-

ropejskiej i wspieranie udzia³u mieszkañców w projektach z zakresu kultury.

Kultura jako wa¿ny element stosunków zewnêtrznych w ramach celów strategicz-

nych Europejskiej Agendy Kultury staje siê dziœ wa¿nym elementem kompleksowych

ram polityki, którymi kieruje siê Komisja Europejska (w obecnej kadencji Komisji

– 2014–2019 – komisarzem do spraw edukacji, kultury, wielojêzycznoœci i m³odzie¿y

jest A. Vassiliou). Dodaæ tu mo¿na, ¿e Komisja Europejska, korzystaj¹c ze swych kom-

petencji powierzy³a Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizu-

alnego zadania w dziedzinie edukacji, kultury i sektora kreatywnego/audiowizualnego.

Kultura, pozostaj¹c te¿ nadal domen¹ pañstw cz³onkowskich sprawia, ¿e w³adze

krajów cz³onkowskich mog¹ wyznaczaæ swoich przedstawicieli w ogólno-unijnych

zespo³ach eksperckich, których celem jest omawianie i rozpowszechnianie przyk³adów

wzorcowych rozwi¹zañ krajowych i regionalnych. Eksperci mog¹ równie¿ propono-

waæ metody wspó³pracy w obszarach priorytetowych.

4. Europejska dyplomacja kulturalna

Unia Europejska i jej pañstwa cz³onkowskie mog¹ znacz¹co zyskaæ na stosowaniu

metody dyplomatycznego przekonywania zwanej miêkk¹ si³¹ (soft power), jak¹ dyspo-
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nuje kultura, aktywnoœæ kulturalna i system wsparcia finansowego dla sektorów zwi¹za-

nych z kultur¹. Przynosi to korzyœci gospodarce i spo³eczeñstwu dziêki lepszemu

dostêpowi do rynku dla europejskiego sektora kultury oraz sektora kreatywnego i au-

diowizualnego, wiêkszej ró¿norodnoœci kulturowej, a tak¿e szerszej wymianie warto-

œci europejskich (Dyplomacja kulturalna, s. 2).

Unia Europejska d¹¿y do zwiêkszenia efektów europejskiej dyplomacji kulturalnej

poprzez:

– lepsz¹ koordynacjê i specjalny personel (np. attaché kulturalny w delegaturach UE);

– nowe metody finansowania i pozyskiwania funduszy, w tym dotycz¹ce wspó³finan-

sowania i partnerstw publiczno-prywatnych;

– ³¹czenie zasobów organizacji kulturalnych i pañstw cz³onkowskich, zw³aszcza za

poœrednictwem ich instytutów kultury i pracowników dyplomatycznych za granic¹;

– usuwanie przeszkód w mobilnoœci, na przyk³ad poprzez z³agodzenie wymogów do-

tycz¹cych wiz dla podmiotów dzia³aj¹cych w sektorze kultury;

– nawi¹zywanie kontaktów z m³odymi ludŸmi, na przyk³ad poprzez poszerzenie za-

kresu programów wymiany edukacyjnej i kulturalnej;

– skupianie uwagi na du¿ych i ma³ych miastach w celu okreœlenia kluczowych part-

nerów;

– u³atwianie wymiany doœwiadczeñ i najlepszych praktyk miêdzy artystami z ró¿nych

krajów, mened¿erami kultury, dziennikarzami lub pisarzami;

– wzmacnianie pozycji lokalnych podmiotów sektora kultury poprzez u³atwianie

wspó³pracy z organizacjami kulturalnymi lub fundacjami;

– ulepszanie monitorowania i oceny projektów oraz strategii dyplomacji kulturalnej

(Dyplomacja kulturalna, s. 6–9).

II. Europejska kreacja kultury

1. Europejski sektor kreatywny

Europejski sektor kreatywny/audiowizualny jest z natury zró¿nicowany, a linie po-

dzia³u wyznaczaj¹ aspekty narodowe i jêzykowe, co skutkuje bogatym pod wzglêdem

kulturowym i w wysokim stopniu niezale¿nym krajobrazem kulturowym, dziêki cze-

mu dopuszczone s¹ do g³osu ró¿ne tradycje kulturowe europejskiego dziedzictwa. Jed-

nak¿e rozdrobnienie to prowadzi równie¿ do powstawania szeregu przeszkód na

drodze do sprawnego transnarodowego obiegu dzie³ kultury i pracy twórczej oraz do

utrudniania mobilnoœci podmiotów dzia³aj¹cych w sektorze kreatywnym i audiowizu-

alnym w obrêbie Unii i poza ni¹, co mo¿e skutkowaæ brakiem równowagi geograficznej,

a w konsekwencji przyczyniæ siê do ograniczenia mo¿liwoœci wyboru dla konsu-

mentów (Rozporz¹dzenie Parlamentu).

PrzejdŸmy teraz do danych statystycznych. Przemys³ kreatywny i audiowizualny

w Europie sprzyja wzrostowi gospodarczemu, zatrudnieniu, innowacjom i spójnoœci

spo³ecznej. Sektory te wytwarzaj¹ oko³o 4,5 proc. unijnego PKB i zatrudniaj¹ oko³o

3,8 proc. europejskich pracowników (czyli 8,5 mln osób). £¹czne zatrudnienie w tej
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sferze ros³o œrednio o 3,5 proc. rocznie, w porównaniu ze wzrostem o 1 proc. rocznie

odnotowanym w unijnej gospodarce ogó³em. Europa jest wiêc œwiatowym liderem w eks-

porcie produktów sektora kreatywnego. Aby utrzymaæ tê pozycjê, musi inwestowaæ

w zdolnoœæ tych sektorów do dzia³ania poza granicami UE (Kreatywna Europa, s. 1).

Dla europejskiego sektora kreatywnego postêp techniczny (technologiczny) stano-

wi zarówno szansê, jak i wyzwanie. Unia Europejska stara siê pomagaæ wszystkim oso-

bom zwi¹zanym z tym sektorem – od lokalnych spo³ecznoœci zajmuj¹cych siê ochron¹

miejscowego dziedzictwa po producentów filmów nagradzanych na festiwalach – aby

umo¿liwiæ im wykorzystanie szans oraz pokonanie trudnoœci. A wyzwania mog¹ byæ

du¿e. W rozszerzonej Unii Europejskiej panuje wiêksza ró¿norodnoœæ, lecz ró¿nice jê-

zykowe i kulturowe powoduj¹ te¿ rozdrobnienie rynków. W dobie globalnego kryzysu

gospodarczego finansowanie kultury jest coraz trudniejsze. Na tradycyjne metody dys-

trybucji ogromny wp³yw maj¹ nowe technologie cyfrowe – na przyk³ad ksi¹¿ki zamiast

na bibliotecznych pó³kach mo¿na przechowywaæ na twardym dysku. W tej nowej sytu-

acji trudno jest stworzyæ trwa³e modele biznesowe (Zrozumieæ, s. 2).

Unia Europejska zobowi¹za³a siê uwzglêdniaæ wyzwania powsta³e na skutek globa-

lizacji i technologii cyfrowych, które powoduj¹ zmianê sposobu tworzenia dóbr kultu-

ry, ich rozpowszechniania i udostêpniania, i które prowadz¹ do przekszta³cenia modeli

biznesowych i Ÿróde³ dochodów. Zmiany te stwarzaj¹ równie¿ nowe mo¿liwoœci dla

sektora kreatywnego. UE pozwala im na wykorzystanie tych mo¿liwoœci, tak aby

mog³y one skorzystaæ na digitalizacji i by mog³y powstawaæ w nich nowe miejsca pra-

cy i miêdzynarodowe kariery. Z drugiej strony sektor kreatywny nie wykorzystuje

w pe³ni Rynku Wewnêtrznego UE. Jednym z najwiêkszych wyzwañ, z jakimi musi

zmagaæ siê sektor, to rozdrobnienie rynku wynikaj¹ce z ró¿norodnoœci kulturowej i jê-

zykowej. W Unii Europejskiej mamy 24 jêzyki urzêdowe, 3 ró¿ne alfabety, a tak¿e

oko³o 60 oficjalnie uznanych jêzyków mniejszoœci i regionalnych. Ta ró¿norodnoœæ

stanowi czêœæ bogactwa Europy, ale jednoczeœnie utrudnia autorom dotarcie do czytel-

ników w innych krajach. Widzom kinowym lub teatralnym utrudnia ogl¹danie zagra-

nicznych dzie³, a muzykom – zdobywanie nowych s³uchaczy. Z przeprowadzonego

badania Eurobarometru wynika, ¿e tylko 13% Europejczyków chodzi na koncerty

z udzia³em artystów z innego kraju europejskiego, a jedynie 4% ogl¹da sztuki teatralne

z innego kraju w Europie (Survey shows, s. 1). Wiêkszy nacisk na wsparcie w zakresie

zdobywania publicznoœci oraz zdolnoœci sektorów do interakcji z odbiorcami, na

przyk³ad poprzez inicjatywy zwi¹zane z umiejêtnoœci¹ korzystania z mediów lub nowe

interaktywne narzêdzia internetowe, mo¿e potencjalnie zwiêkszyæ dostêp publicznoœci

do zagranicznych dzie³ (Kreatywna Europa, s. 3).

Nie mo¿na tu nie wspomnieæ o empirycznym przyk³adzie, jakim jest Europejski So-

jusz Sektora Kreatywnego (European Creative Industries Alliance), bêd¹cy projektem

pilota¿owym. Stanowi on miêdzysektorow¹ inicjatywê, która w pierwszej kolejnoœci

wspiera sektor kreatywny na poziomie polityki. Ma na celu mobilizacjê dodatkowych

funduszy dla sektora kreatywnego oraz stymulowanie popytu na us³ugi tego sektora

wœród pozosta³ych bran¿ i sektorów. Dla lepszego wsparcia innowacji w sektorze kre-

atywnym wypróbowane zostan¹ nowe narzêdzia, przekszta³cone nastêpnie w platfor-

mê na rzecz uczenia siê w zakresie polityki, która z³o¿ona bêdzie z europejskich,

krajowych i regionalnych zainteresowanych podmiotów.
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2. Program „Kreatywna Europa”

Program „Kreatywna Europa” to jeden z nowych ramowych programów Unii Euro-

pejskiej zaplanowanych na lata 2014–2020. Jednym z proponowanych ogólnych celów

programu jest wzmacnianie konkurencyjnoœci sektora kultury i sektora kreatywnego

w celu propagowania inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹cze-

niu spo³ecznemu. Deklarowanym celem Programu jest zwiêkszenie zatrudnienia

w sektorze kultury i sektorze przemys³ów kreatywnych oraz zwiêkszenie udzia³u tych

sektorów w PKB krajów cz³onkowskich.

„Kreatywna Europa” przeznaczona jest dla wszystkich pañstw Unii Europejskiej

oraz Islandii, Norwegii, Boœni i Hercegowiny, a tak¿e Albanii, Czarnogóry, Macedonii,

Mo³dawii, Serbii, Turcji, Gruzji w komponencie kultura. Program sk³ada siê z trzech

czêœci (komponentów). S¹ to: „Media”, „Kultura” i czêœæ miêdzysektorowa.

Z punktu widzenia twórców kultury najciekawszy jest niew¹tpliwie komponent

„Media”. Obszary grantowe w jego ramach to:

– producenci audiowizualni – rozwój projektów filmowych, gier video oraz produkcja

telewizyjnych projektów filmowych;

– dystrybutorzy – schematy dystrybucyjne i agenci sprzeda¿y;

– kina – tworzenie sieci;

– targi, festiwale i szkolenia – dostêp do rynków, festiwale filmowe, szkolenia i war-

sztaty bran¿owe;

– organizatorzy wydarzeñ – wsparcie dla projektów rozwijaj¹cych widowniê;

– fundusze koprodukcyjne – wsparcie miêdzynarodowych funduszy koprodukcyjnych

(Czym jest, s. 2–4).

Komponent „Kultura” skierowany jest do instytucji, organizacji i innych podmio-

tów dzia³aj¹cych w sektorach kultury i kreatywnych. Jego celem jest promocja europej-

skiej kultury i sztuki, zwiêkszanie mobilnoœci artystów i dzie³ europejskich, budowanie

wspó³pracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej pub-

licznoœci oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfro-

wych i wdra¿ania innowacji (Czym jest, s. 2–4).

„Kultura” oferuje cztery obszary grantowe takie jak:

– projekty wspó³pracy europejskiej;

– sieci europejskie;

– t³umaczenia literackie;

– platformy europejskie.

Czêœæ miêdzysektorowa podzielona jest na trzy segmenty: nagrody UE i europejska

stolica kultury oraz instrument finansowy, który zostanie uruchomiony w 2016 r.

(Osiecki, s. 14). Komponent ten bêdzie siê sk³adaæ z dwóch czêœci. Pierwsza to instru-

ment gwarancji finansowych, zarz¹dzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny,

u³atwiaj¹cy dostêp ma³ych podmiotów do po¿yczek bankowych. Z komponentu

miêdzysektorowego wspierane bêd¹ równie¿ badania, analizy i lepsze gromadzenie

danych w celu poprawy bazy informacyjnej dla kszta³towania polityki, finansowanie

projektów eksperymentalnych w celu zachêcania do wspó³pracy miêdzy sektorem

audiowizualnym i innymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi (Czym jest,

s. 2–4).
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Program „Kreatywna Europa” stanowiæ bêdzie proste, dobrze rozpoznawalne i ³at-

wo dostêpne narzêdzie otwieraj¹ce drogê osobom zawodowo zwi¹zanym z sektorem

kultury i sektorem kreatywnym w Europie, i to niezale¿nie od dziedziny artystycznej

bêd¹cej ich specjalnoœci¹; bêdzie on te¿ oferowa³ mo¿liwoœci dzia³ania na platformie

miêdzynarodowej, zarówno w UE, jak i poza ni¹.

Z bud¿etem wynosz¹cym 1,46 mld euro o 9% wy¿szym ni¿ bud¿et analogicznych

programów w latach 2007–2013 szacuje siê, ¿e umo¿liwi to dofinansowanie ok.

250 000 artystów i osób zawodowo zajmuj¹cych siê kultur¹, 2000 kin, 800 filmów

i 4500 t³umaczeñ ksi¹¿ek. Nowy instrument gwarancji finansowych w ramach progra-

mu pozwoli ma³ym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskaæ dostêp

do po¿yczek bankowych w kwocie nawet do 750 mln euro (Czym jest, s. 3).

Powy¿sza kwota bêdzie sfinansowana w ramach sk³adki do bud¿etu ogólnego UE przez

wszystkie pañstwa cz³onkowskie, zgodnie z ich procentowym udzia³em w sumie zasobów

w³asnych UE. 56% bud¿etu programu zostanie przeznaczone na wsparcie kinematografii

i sektora audiowizualnego w ramach komponentu „Media”, a 31% na finansowanie czêœci

„Kultura”. 13% bud¿etu przeznaczona zostanie na czêœæ miêdzysektorow¹.

Programem zarz¹dza Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Au-

diowizualnego. W krajach cz³onkowskich pomocniczo powo³ano biura programu

(Creative Europe Desks) zapewniaj¹ce pomoc dla wnioskodawców (przysz³ych be-

neficjentów) (Czym jest, s. 4).

Polskie Biuro Programu Kreatywna Europa (tzw. Creative Europe Desk) funkcjo-

nuje w ramach struktur Instytutu Adama Mickiewicza, pañstwowej instytucji kultury

podleg³ej Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Creative Europe Desks maj¹ za zadanie: – informowanie o programie i promowa-

nie programu; – zapewnianie podstawowych informacji i pomocy; – stymulowanie

wspó³pracy transnarodowej i transgranicznej; – wspieranie Komisji Europejskiej m.in.

w dzia³aniach zwi¹zanych z zapewnianiem w³aœciwych informacji oraz rozpowszech-

nianiem rezultatów i efektów programu (Czym jest, s. 4–5).

W programie „Kreatywna Europa” nie bêd¹ przyjmowane wnioski sk³adane przez

osoby indywidualne. Poprzez projekty przygotowywane przez organizacje kulturalne

œrodki finansowe dotr¹ jednak do oko³o 250 tys. indywidualnych artystów i osób zawo-

dowo zwi¹zanych z kultur¹ i sektorem audiowizualnym. Jest to du¿o bardziej op³acalny

sposób osi¹gniêcia wyników i trwa³ych skutków. Komisja ocenia, ¿e dziêki projektom

wspieranym przez program „Kreatywna Europa” uda siê dotrzeæ – bezpoœrednio lub

poœrednio – do milionów osób (Kreatywna Europa, s. 2).

Podmioty wnioskuj¹c o dotacje musz¹ mieæ zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ, jak i do-

œwiadczenie w dziedzinie, w ramach której sk³adaj¹ aplikacje. Za wyj¹tkiem festiwali

filmowych, budowania publicznoœci, edukacji filmowej i warsztatów, gdzie wniosko-

waæ mog¹ równie¿ zarejestrowane fundacje i stowarzyszenia (Osiecki, s. 14).

Zakoñczenie

Kultura i dyplomacja kulturalna to sfera kompetencji uzupe³niaj¹cych w ramach

systemu decyzyjnego Unii Europejskiej. Autorka tej analizy ma nadziejê, ¿e uda³o siê
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jej wykazaæ, ¿e nie jest to najwa¿niejszy obszar aktywnoœci wspólnoty instytucji i pañstw,

ale coraz istotniejszy dla zachowania stabilnoœci wewnêtrznej Unii. Dzia³ania podej-

mowane w tym obszarze mog¹ przyczyniæ siê do wsparcia rozwoju spo³ecznego Europy

poprzez wzmocnienie miêdzynarodowej wspó³pracy sektorów kultury i kreatyw-

nych/audiowizualnych. Do tego dochodzi wspieranie dzia³añ na rzecz ochrony i propa-

gowania europejskiej ró¿norodnoœci kulturowej i jêzykowej (Projekt Decyzji, s. 2).

W ujêciu subsydiarnym kultura tworzy sieæ pozytywnych interakcji, które przyczy-

niaj¹ siê do wzmacniania innych sfer i polityk Unii Europejskiej. Dotyczy to g³ównie

czterech swobód Rynku Wewnêtrznego, obywatelstwa UE oraz Przestrzeni Wolnoœci,

Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci.

Analiza wielu w¹tków badawczych wyró¿nionych w treœci tego artyku³u naukowe-

go prowadzi do wyró¿nienia kilku wniosków:

– koniecznym staje siê wymuszenie na pañstwach cz³onkowskich przygotowania

d³ugoterminowych strategii rozwoju, opartych na kulturze;

– nale¿y wypracowaæ katalog zasad i kryteriów programowych w zakresie sektora kul-

tury i sektorów kreatywnego i audiowizualnego;

– istotnym uzupe³nieniem dla programów, inicjatyw i projektów z zakresu kultury

w UE jest dyplomacja kulturalna realizowana na wielu szczeblach, m.in. poprzez:

– Europejsk¹ S³u¿bê Dzia³añ Zewnêtrznych; – przedstawicielstwa krajowe Komisji

Europejskiej i Parlamentu Europejskiego; – Creative Europe Desk; – samorz¹dow-

ców i spo³eczników skupionych w Komitecie Regionów i Komitecie Ekonomicz-

no-Spo³ecznym;

– udzia³ w programach i inicjatywach UE musi opieraæ siê na otwartoœci bez wyklu-

czania œrodowisk i spo³ecznoœci;

– nie da siê sterowaæ kultur¹ w Europie bezpoœrednio z Brukseli czy Strasburga;

– w kreowanie polityki kulturalnej UE, nie wy³¹czaj¹c dyplomacji kulturalnej bardziej

ni¿ dot¹d powinny zostaæ w³¹czone samorz¹dy;

– kultura w UE to nie tylko kultura wysoka, ale tak¿e kultura masowa – w zwi¹zku

z tym nale¿y dotrzeæ z dobrami kultury do szerszego krêgu odbiorców i zwiêkszyæ

ich oddzia³ywanie na edukacjê i zachowania spo³eczne obywateli UE;

– kultura wzmacnia u obywateli europejskich, w szczególnoœci u m³odych ludzi, po-

czucie przynale¿noœci do Unii, oparte na wspólnych wartoœciach oraz elementach

europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego;

– kultura ma wymiar integracyjny i równowa¿y to¿samoœæ narodow¹ z to¿samoœci¹

europejsk¹. Eksponuje walory ró¿norodnoœci krajowej i regionalnej, ale tak¿e udo-

wadnia, ¿e mo¿e ³¹czyæ i harmonizowaæ wspólnotowy dialog miêdzykulturowy;

– nale¿y zachêcaæ do upowszechniania dobrych praktyk (doœwiadczeñ), zw³aszcza w celu

zagwarantowania wartoœci dodanej dzia³añ kulturalnych na poziomie europejskim;

– w system zarz¹dzania kultur¹ w UE powinni zostaæ w³¹czeni niezale¿ni eksperci.
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Streszczenie

Zamierzeniem autorki niniejszego artyku³u jest naukowa analiza wp³ywu kultury i dyploma-

cji kulturalnej Unii Europejskiej na pobudzanie i stymulowanie procesu integracji Europy, który

pozostaje dziœ w nieustannym zaburzeniu i braku stabilnoœci. Chodzi tu o problemowe podejœcie

do unijnych strategii zmiany i rozwoju, w tym strategii „Europa 2020” – na rzecz inteligentnego

i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu, które zak³adaj¹ realizacjê

564 Hanna Wawrowska RIE 9 ’15



wielu nowych unijnych wspólnotowych inicjatyw i rozwi¹zañ praktycznych, tak¿e tych do-

tycz¹cych sektora kultury oraz sektora kreatywnego i audiowizualnego. Unia Europejska po

roku 2020 zamierza byæ gotowa do osi¹gniêcia wysokiego stopnia zatrudnienia i wydajnoœci

oraz wiêkszej spójnoœci spo³ecznej. Aby to by³o realne Unia musi zapewniæ bardziej atrakcyjne

warunki ramowe dla innowacji i kreatywnoœci. Pod tym wzglêdem sektor kultury oraz sektor

kreatywny i audiowizualny s¹ Ÿród³em nowatorskich pomys³ów, które mog¹ zamieniæ siê w pro-

dukty i us³ugi przyczyniaj¹ce siê do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, poma-

gaj¹c stawiæ czo³a kryzysowi i problemom spo³ecznym.

Kryzys gospodarczy i spo³eczny w Europie rozprzestrzenia siê równie¿ na œwiat kultury.

Identyfikujemy tu katalog trudno rozwi¹zywalnych problemów zwi¹zanych z rozdrobnieniem

sfery kultury i jego wytworów, globalizacj¹ i digitalizacj¹, niedoinwestowaniem, niew³aœciw¹

ochron¹ w³asnoœci intelektualnej i praw autorskich oraz niewystarczaj¹c¹ miêdzynarodow¹

wspó³prac¹ kulturaln¹.

S³owa kluczowe: Unia Europejska, polityka kulturalna, kultura, dyplomacja kulturalna, Kre-

atywna Europa

Culture and cultural diplomacy of the European Union – the example of the Creative

Europe Programme. A political science analysis

Summary

The intention of the author of this paper is to present a scientific analysis of the influence of

culture and the cultural diplomacy of the European Union on the animation and stimulation of

Europe’s integration process, which is in a constant state of perturbation and lack of stability. It

examines the problem-related approach to the European Union’s change and development stra-

tegy, including the „Europe 2020” strategy for smart, sustainable and inclusive growth, which

envisages the implementation of many new communal initiatives and practical solutions intro-

duced by the European Union, including ones that concern both the cultural sector and the cre-

ative and audiovisual sector. The European Union, from 2020 onwards, intends to be ready to

reach a high level of employment and efficiency, and a higher level of social integration. To ena-

ble this, the European Union must ensure attractive framework conditions for innovation and

creativity.

In that respect, the cultural sector and the creative and audiovisual sector are the source of

groundbreaking ideas which may develop into products and services that could contribute to

economic growth and job creation, thereby fighting the crisis and social problems. The economic

and social crisis in Europe has also been influencing the world of culture. A series of problematic

issues associated with the fragmentation of culture and its inventions are identified, including

globalisation and digitalisation, underinvestment, inadequate protection of intellectual property

and copyright, and insufficient international cultural cooperation.

Key words: European Union, cultural policy, culture, cultural diplomacy, Creative Europe
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