


 

Съвети относно местно приложение на 
Програма 21 за Култура  

 
Документ приет на 24 октомври 2006 в Барселона на първата среща на 

Комитета за култура на Обединени градове и местни власти. 



 

1. Въведение 
Програма 21 бе одобрена от обединени градове и местни власти на 8 май 2004; тя 
представлява ръководство за обществени културни политики и принос към културното 
развитие на човечеството. 

Обединени градове и местни власти (UCLG=ОГМВ)  прие Програма 21 като справочен 
документ за своите програми по култура и възприе ролята на координатор на процеса, 
който ще последва след нейното приемане. Комитета за култура на  Обединени градове 
и местни власти, създаден в Пекин на 9 юни 2005, е пресечна точка за градове, местни 
управи и мрежи, които са поставили културата в сърцевината на своето развитие. 
 
Все повече градове и местни власти по цял свят официално приемат Програма 21 за 
култура. Стандартният формуляр за приемане се намира на интернет адрес: 

www.agenda21culture.net и www.cities-localgovernments.org. Приемането на 
Програма 21 за култура има важно символично значение: то илюстрира готовността на 
града да направи културата ключова част от градската политика и е признак за 
солидарност и сътрудничество с градове и местни управления от цял свят. 

Градовете използват Програма 21 за култура от една страна, да провъзгласят важното 
значение на културата за  местното развитие на националните управления и 
международните организации, от друга, да укрепят местните културни политики. 

По искане на някои градове през 2006 Работната Комитета за култура на обединени 
градове и местни власти очерта някои общи препоръки, които могат да бъдат полезни 
насоки за местно приложение на Програма 21 за култура. 

 

2. Културата като стълб на непрекъснатото 
развитие. Културно планиране 
Връзката между култура и устойчиво развитие все по ясно се очертава като 
фундаментален принцип на местните политики. Програма 21 за култура, като 
ръководство за обществени културни политики , предлага възможност за всеки град да 
създаде дългосрочна визия за културата като стълб на тяхното развитие. 

Местното приложение на Програма 21 за култура може да бъде видяно като 
упражняване на културно планиране. Планирането се разбира като процес, който 
свързва агенти, цели, дейности, ресурси и резултати очаквани от проект. 

Културното планиране получи широко разпространение през последните 10-15 години. 
То се използва за развитие на местни културни политики, основани на ценности като: 
памет, творчество, критично познание, разнообразие, ритуалност и др., които културата 
довежда до индивида и общността. То се използва и за подчертаване значението на 
културата в другите местни политики, като например трудова заетост и социално 
обхващане, както и за въвеждане на културни съображения във всички културни 
политики. Значението на културното планиране се потвърждава от няколко ключови 
текста. Например, Програмата за развитие на обединените нации  (UNDP=ПРООН), 



 

чиито Индекс на човешкото развитие (ИЧР) 2004, „Културна свобода в днешния 
разнообразен свят”  поставя акцент върху необходимостта да се върви към отворена 
култура като основен елемент във всички стратегии на развитие. Друг пример е 
работата на австралийският изследовател Джон Хоукс, който разглежда културата като 
четвърти стълб на устойчивостта, в поредицата от трите класически стълба: 
икономически, социален и околна среда.  

Програма 21 за култура предлага възможност на всеки град да създаде дългосрочна 
визия за културата като основен стълб в собственото си развитие. Чрез принципите, 
ангажиментите и препоръките на Програма 21 за култура и като се вземат предвид 
местните характеристики (история, население, размер, вид на управление, жизненост на 
гражданското общество, идентичност и характеристики на културния сектор,...), се 
създават предпоставки всеки град или местна власт да осмисли стойността на 
проблемите повдигнати в следващите параграфи, в процеса на изграждане на своята 
политика. 

 

3. Общи съображения 
Следващите параграфи изразяват положения и съображения при прилагане на Програма 
21 за култура на местно ниво, основани на нейните принципи, ангажименти и 
препоръки: 

a) Политическо водачество на най-високо ниво на местно управление. 

б) Възприемане на инструментариума от местното управление като цяло; не само от 
службите, сферите и/или отделите отговорни за култура. 

в) Местната власт  като катализатор на културните процеси: подкрепа за гражданското 
общество, поощряване на консенсуса и установяване на взаимни отговорности. 

г) Насърчаване и стимулиране на демократичното участие на гражданите във 
формулиране, упражняване и оценка на обществените политики по култура. 

д) Прозрачност на информацията и довеждането й до гражданите чрез различни 
канали. 

е) Техническа стриктност и ясна аргументация, използване на експерти при проучване 
и разработка на културни политики и културно управление. 

ж) Разпознаване на различните културни потребности и заявки от хора и организации 
на територията, както от културните агенти, така и от останалата част от 
населението. 

з) Културните ресурси на една територия включват „класически” сектори (наследство, 
изкуство, библиотеки), както и тези присъщи на творческите сфери, мас медиите, 
образованието и спорта. 

и) Укрепване единството на културния сектор с помощта на цели и действия, които 
поставят акцент върху вътрешните стойности на културата. 



 

й) Укрепване на културата като публична сфера, базирана на свобода на изразяване, 
критично познание, разнообразие, участие и творчество. Тази сфера се подхранва 
от агенти и професионалисти в областта на културата, както и от културната 
гражданска среда. 

k) Координацията между процеса на културно планиране и стратегическите планове на 
града или който и да е друг интегриран процес на местно планиране (като например 
местната програма 21, Местно Районно Споразумение, Интегрирано планиране на 
местния  район...). 

л) Междусекторна приложимост, довеждане на културната перспектива към градския 
проект като цяло, с цели и действия, които показват как културата влияе и е 
повлияна от действия в сферите на образование, здравеопазване, градско 
планиране и икономика. 

м) Създаване на програми за иновация, лаборатории или специфични звена за 
развитие на ключови проекти. 

н) Кандидатстване и мониторингови процедури за поети ангажименти. 

o) Установяване на система за културни индикатори. 

п) Определяне на нуждите от обучение по културни 
политики/управление/посредничество, изведени от централното място, което 
културата заема в обществото. 

р) Връзка на местния културен процес с регионалните, национални и международни 
обществени администрации с цел контекстуализиране на приоритети и ориентиране 
на обезпечаването на нови икономически ресурси. 

с) Участие на града в международни мрежи и асоциации, посветени на културно 
сътрудничество, обмяна на добри практики огласяване значението на културата в 
националните и международни програми. 

 

4. Инструменти 
Желателно е тези общи съображения да имат въздействие върху градския живот, като  
за целта ще се разработят специфични инструменти. Те могат да са документ, съвет 
и/или други инициативи. Всеки град или местно управление ще намери формула, която 
най-добре пасва на неговите нужди. Следващите четири инструмента са посочени само 
като примерни. 

 

4.1. МЕСТНА КУЛТУРНА СТРАТЕГИЯ 

Създаването на местна културна стратегия изисква дебати, написване и одобряване на 
документ, който описва културните приоритети на града. Най-ефективният процес е 
този, който включва всички културни агенти на определена територия едновременно с 
гражданството и обществената администрация. Процесът обикновено започва с одит и 
оценка на културните ресурси на един град съответните икономически, социални и 
териториални тенденции. Местната културна стратегия може да бъде оформена като 
документ, обсъдена и одобрена на сесия на общински съвет, или други власти като 
съвети и комисии с участието на гражданството. Документът обикновено се състои от 



 

формулиране на мисия, различните цели и няколко действия. Документът определя 
взаимните отговорности между местна власт, културните агенти и гражданското 
общество. Местната културна стратегия обикновено включва график за изпълнение, по-
нататъшни дейности и индикатори за оценка за всяка цел и действие, както и 
мониторингови процедури. 

 

4.2. ХАРТА НА КУЛТУРНИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ 

Местната харта на културните права е документ, който определя културните права и 
отговорности на населението на дадена територия. Подобен документ трябва да се 
базира на Всеобщата декларация за правата на човека и други международни текстове, 
които се отнасят за човешките права и култура. За ефективно разработване на местна 
харта на културните права е необходимо активно участие на културните агенти на 
територията, нейното гражданство, администрация и експертите по човешки права. 
Обичайно документът се одобрява на общинска сесия и изисква определяне на личност 
или организация, която да следи изпълнението на Хартата и да бъде медиатор в честите 
сложни ситуации, възникващи във връзка с културните права и отговорности. 

 

4.3. КУЛТУРЕН СЪВЕТ 

Културният съвет е обществен орган, ангажиран с културните проблеми на града. 
Подобен съвет би трябвало да отразява многообразието на културните агенти: 
различните сектори (наследство, библиотеки по изкуства ...), различните измерения (от 
големи агенти до малки инициативи), различни структури (обществени, частни, 
асоциирани ...) и други подобни. Обичайно съветът провежда обсъждания, дава мнения 
по най-съществените културни теми на града. Властта на такъв съвет е променлива: 
съществуват изцяло консултативни съвети, съществуват и съвети, които вземат 
изпълнителни решения. 

 

4.4. ОЦЕНКА НА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

Проектите за местно развитие често имат своето икономическо, социално въздействие, 
както и въздействие върху околната среда, които подлежат на оценяване, но тяхното 
културно въздействие рядко се анализира. Програма 21 за култура в своя параграф 25 
препоръчва изпълнение на форми на „оценка на културно въздействие” на 
инициативи, които „водят до значима промяна в културния живот на града”. 
Оценката на културно въздействие е документ, създаден въз основа на консултации с 
гражданството и културните агенти, който анализира приноса (положителен и 
отрицателен), който проект за местно развитие би могъл да направи в културния живот 
на града. Като се има предвид влиянието, което всички проекти могат да имат върху 
културния живот, най-вероятно тази ”оценка на културно въздействие” може да се 
разглежда като процес, който може да се приложи за всички политики и при всяко 
разработване на програма. 
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