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K01 Miért kíván a város részt venni az Európa Kulturális Fővárosa cím kapcsán
megrendezett pályázaton?
Európaiként örömmel osztjuk meg élményeinket, történeteinket és nézőpontjainkat az európaiak
körében.
Debrecennek vitathatatlanul megvannak a maga ambíciói – egyúttal az emberek keményen
dolgoznak azok megvalósításáért. A város egy 2030-ig előre tekintő kulturális stratégiát
alkotott, miközben Debrecen hosszú távú fejlesztési jövőképe is formát ölt. Városunk egy
radikális átalakulási folyamat kellős közepén jár, amely dinamikus gazdasági bővülés révén
és nagy infrastrukturális beruházások segítségével kiemelt agglomerációvá válik. Ennek
eredményeképpen a város jelenleg gyors multikulturális változásokon megy keresztül, amelyet
a növekvő számban érkező külföldi diákok és a városunkban évről évre megtelepedő
nemzetközi befektetők ösztönöznek.
Mire van szükségünk?
Kiegyensúlyozottságra. Üzleti központ, nemzetközi beruházások, intenzív növekedés,
Magyarország legnagyobb egyeteme, egy fejlődő nemzetközi repülőtér és határon átívelő
regionális szerepvállalás – ezek a gazdasági és oktatási eszközök vannak a mérleg egyik
oldalán.
Azért kívánunk Európa Kulturális Fővárosává válni, hogy a kultúra és az európai szintű
együttműködés kerüljön a mérleg másik serpenyőjébe.
Hogy miért éppen a kultúra?
Mert egyébként súlyos feszültségek alakulhatnának ki a városon belül, illetve a város és annak
környezete között:
1. Debrecen hajlamos kissé mindig befelé tekinteni; egy inkább homogén és kulturális
értelemben konzervatív közösség éles ellentétben állnak a gyors modernizációval,
valamint a gazdasági és üzleti téren és az egyetemi környezetben lezajló változásokkal,
amely fejlődés sok helyi lakos szemében talán mesterkéltnek és kényszeredettnek tűnik.
2. A város dinamikus fejlődése még mindig inkább elszigetelt jelenség, a város közvetlen
környezete aligha részesül a növekedés előnyeiből. Debrecen szűkebb értelemben vett
környezetében a lakosság számottevő része mélyszegénységben él.
A kultúra, a kultúrán alapuló fejlődés, a viták és az önreflexió lehetőséget ad javaslatok,
elképzelések felvetésére, vagy akár megoldásokra is a feszültségek csökkentése, az ellentétek
kiegyensúlyozása érdekében.
Hogy kiaknázza a benne rejlő képességeket, Debrecen kulturális életének (belső és külső
értelemben véve egyaránt) meg kell keresnie a kapcsolódási pontokat, nemzetközivé kell
válnia. Szélesebb körű kapcsolatokra, együttműködésre, integrációra és jó gyakorlatok
elsajátítására van szüksége. Az EKF-pályázatunk európai dimenziója a teljes projekt
szempontjából alapvető fontosságú, mivel Debrecen kulturális színterének nemzetközivé tétele
és szakmai alapokra helyezése jelenti a pályázattal kapcsolatos fő helyi elvárásokat.
A közönség bevonását és kapacitásépítést célzó programokat szükséges megvalósítanunk. A
kultúrán keresztül kell elérnünk a társadalmi bevonás magasabb fokát. A kreatív szektor
számára egy fejlesztési programot kell kialakítanunk.
2

Az EKF címmel Debrecen egyfajta „európai ösztöndíjban” részesülne – erkölcsi
elismerésben, amely révén még többet tanulhatna, miközben szorosan szem előtt tarthatná
munkájában a fent említett célok elérésének szándékát.
Miért? Tudjuk, hogy a város – fentiekben körvonalazott – új egyensúlyi állapota jobb
életminőséget, kezdeményezőbb közösségeket, európaibb együttműködést, újítóbb szellemű
kulturális kínálatot és összességében egy olyan, színesebb és vonzóbb Debrecent
eredményezne, amely az európai városok családjának teljes értékű tagjává válna.
Magyarország második legnagyobb városaként és regionális központjaként a Debrecen által az
EKF keretében elért eredmények hatással lennének a megye egészére, valamint a határon
átívelő régióra is. Ez pedig egész Európa szempontjából komoly hozzájárulás lenne.
Mit képviselünk?
Programunk az európai és a helyi értékek fejlesztésére koncentrál, kulturális interakció révén.
A városok egyre határozottabb jelentősége és felelőssége Európa jövőjéért összhangban áll
Debrecennek a régió – és Európa – tekintetében megvalósuló, új szerepvállalásával. Szeretnénk
Európa számára új jövőképeket kialakítani. Korunk Európájában a harmóniában történő
együttélés, valamint a más kultúrákkal történő nagyobb mértékű együttműködés jelenti a
legnagyobb kihívást – Debrecen pedig élő példája a fejlődő, multikulturális és egyre inkább
befogadó társadalomnak. A jövő Európájában a legfontosabb szempont az élet valamennyi
területén megteremtett fenntarthatóság. Városi szinten, Debrecen jövőjének tervezése során –
különösen kulturális tekintetben – a város elkötelezett ezen alapelvek mellett.
Célunk, hogy ezeket az európai témákat rendszerezett formában közvetítsük Debrecen lakosai
és az EKF program látogatói részére. Számtalan dolgot kell megvitatnunk és kidolgoznunk
európai barátainkkal közösen. Szeretettel várjuk őket!
Mi a célunk?
Röviden egy értékes és fenntartható örökség létrehozása. Az EKF év során nyújtott művészeti
együttműködés és vendéglátás mellett hosszabb távú célunk egy komoly EKF-örökség,
valamint egy európai partnerségeken és kapcsolatokon alapuló hosszú távú közös tanulási
rendszer megteremtése. Ez a kihívás áll előttünk.

Álmainkban 2030-ban járunk. Egy átlagos debreceni pár lélegzet-visszafojtva vár a következő, nyáron
sorra kerülő Horizont Fesztiválra, ahol egy sor külföldi művész látható, és egymást érik az előadások.
Imádják a művészet megjelenésének e kivételes kavalkádját, ahol a természet és a fenntartható életmód is
előtérbe kerül. Lányuk, aki maga kortárs ipartervező, műtermet bérelt a Kreatív és Kulturális Fejlesztési
Ügynökség központjában, ahol alkotásait szívesen vásárolják. Rendszeresen utazik, és már Európa-szerte
látogatja az ipartervezői kiállításokat, rendezvényeket. A fiuk a gimnáziumi iskolatársaival a Cool School
Container keretei között egy konténert, tulajdonképpen közösségi teret bérel – ott játszik a kísérleti
zenekaruk. Mindketten a városban kívánnak maradni, mivel itt a kulturális élet és a teljes kreatív szektor
tele van új lehetőségekkel és kilátásokkal.
A városnak a nagyméretű virág- és növényinstallációival övezett közösségi terein átsétálva a pár elhalad a
b24 művészeti központ mellett, ahol éppen a különböző országokból érkező, rezidens művészek folytatnak
vitát a helyi kollégáikkal a teraszon. Majd az elképzelt párunk hazatér otthonába, a Tócóskertbe. Hogy az
micsoda színes lakóteleppé vált! A pár délután ellátogat az „átváltók” Exchanger közösségi művészeti
központjába, ahová nemrégiben csatlakoztak az egyik helyi, idősebbeknek szervezett tangó tánccsoporthoz.
Este aztán némi bevásárlás következik a városközpontban – soha nem mulasztanák el, hogy leüljenek egy
kávéra a Fórum Bevásárlóközpont tetőteraszán – egy fantasztikus helyen, ahol még kiélvezhetők a horizont
mögött lebukó nap utolsó fényei!

3

K02 A városra vonatkozó terv magában foglalja-e a környező térséget is? Ismertesse a
döntés okait.
A pályázat benyújtója kifejezetten Debrecen városa. Programterveink azonban olyan
tevékenységekre vonatkoznak, amelyekben a város közvetlen környezete és bővebb régiója
is részt vesz, ideértve a Magyarország északkeleti részén fekvő városokat és négy országgal
történő, határokon átívelő együttműködést. (Ez a határokon átívelő, városok közötti
együttműködés a meglévő Kárpátok Eurorégióhoz, ezáltal pedig a 9. kérdés témaköréhez
köthető.)
Az, hogy az EKF révén a város regionális partnerkapcsolatokat épít ki, összhangban van a város
azon hosszútávú terveivel, amelyek (a gazdaság, oktatás, egészségügyi szolgáltatások,
közlekedés, turizmus és kultúra tekintetében) a kelet-magyarországi regionális központi
szerep, valamint (határokon átívelő) a regionális kapcsolatépítő szerep megszerzését
célozzák meg. A kulturális szektoron belül ezeket a törekvéseket a város kulturális stratégiája
(fesztiválok fejlesztése, intézmények szerepei), valamint az EKF program (projektek a régió
számára, a régióban és a régióval közösen) egyaránt támogatja.
A szomszédjaiért felelős város
Debrecen eredendően regionális központi szerepet tölt be, amely a régión belüli gazdasági,
környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalásából fakad.
Így a 30-40 km-es körzetén belül eső településekkel és közösségekkel folytatott projekt-alapú
együttműködés fontos szerepet kap a programban. A különféle kihívások megválaszolása
érdekében bevontuk őket:




Az ökológiai és környezeti fenntarthatóság tekintetében Debrecen úgy érzi, hogy
felelősséggel tartozik a szomszédságában fekvő Hortobágyi Nemzeti Parkért, amely
tájképéről, egyedülálló biológiai sokféleségéről és alacsony fényszennyezéséről vált
híressé, és az UNESCO Világörökség részét képezi. Az EKF programmal teljesen új
távlatok nyílnak a Hortobágy térsége számára. A Horizont Fesztivál új példát állít a
környezetvédelmi fenntarthatóságra és az ökoturizmusra, együttműködve a régióból
– a hortobágyi falvakból és városokból, valamint Tiszafüredről – érkező partnerekkel,
a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereivel és a környezeti szempontból fenntartható
kulturális kérdésekben érintett nemzetközi partnerrel, a Julie’s Bicycle - Sustaining
Creativity (UK) csoporttal.
Szociokulturális fejlődés tekintetében Debrecen felelősnek érzi magát a város körüli
közösségekben és falvakban lakókért, akik nem részesülnek közvetlenül Debrecen
gazdasági fejlődéséből. Ezeknek az embereknek az életszínvonala, társadalmi
helyzete és bevétele sok esetben jóval alacsonyabb, mint a városlakóké. Ezt a
kiegyensúlyozatlan állapotot az EKF önmagában véve nem képes megoldani,
programunk azonban olyan példákat hoz, amelyek bemutatják, hogy a kultúra által
ösztönzött tevékenységek igenis csökkenthetik a különbségeket, és új távaltokat
nyithatnak a jövő generációi számára. A Craft for Life projekt a fiatal, tehetséges,
roma közösségekből érkező kézművesek számára nyújt támogatást saját művészetük
és kézműves hagyományaik fejlesztéséhez . A Cool School Containers projektet
pedig a Hajdú-Bihar megyei középiskolákra is kiterjesztettük azért, hogy szélesebb
körben eljuttathassuk ezt a közösségépítő eszközt a régió fiataljaihoz . A régióban
továbbá kisebb civil szervezetek részére szóló mobilitási és támogatási programok,
valamint más kezdeményezések is indulnak (lásd: K20).
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Területi adatok:
Debrecen: 204 000 lakos, egy főre jutó GDP: 23 500 euró
Hajdú-Bihar megye: 540 000 lakos, egy főre jutó GDP: 7750 euró

EKF partnervárosok Északkelet-Magyarországon
Északkelet-Magyarország része a Debrecen pályázatában szereplő határokon átívelő regionális
együttműködésnek. Célunk, hogy az EKF hatásának kiterjesztése érdekében együttműködési
megállapodásokat kössünk a térség városaival.










A Soul Leaders és a The Memory Gap Museum projektekben nyíregyházi
intézmények és szervezetek is részt vesznek. Nyíregyháza városi tanácsa támogatást
nyújt Debrecen számára abban, hogy a nyíregyházi székhelyű LEGO gyárat
partnerként bevonja a Show your Spices című programsorozatába. A város továbbá
jelezte, hogy érdekli a csatlakozási lehetőség az Exchangers projekthez, amely
keretében hasonló közösségi művészeti központok megnyitását tervezik.
Eger az egyik korábbi magyar jelölt a 2023-as EKF címre. Az együttműködési
lehetőséggel Debrecen elismeri Eger EKF érdekében tett törekvéseit. Eger hivatalosan
is kifejezte, hogy érdekli a Horizont Fesztivál rendezvényen, valamint a Celebrate
Letters, Imaginary Spaces, Soul Leaders és The Memory Gap Museum projektekben
történő részvétel.
Miskolc város önkormányzata szintén jelezte, hogy szívesen csatlakozna az
Exchangers projekthez, továbbá közösségi művészeti központok létrehozását tervezi
lakótelepein. A két város közösen dolgozik majd a tudás megosztásán és az európai
legjobb gyakorlatok bevezetésén. Szerencsés egybeesés, hogy 2023-ban éppen a 200.
évfordulóját ünnepli a Miskolci Nemzeti Színház, és tervei közt szerepel az EKF
színházi projektjeiben történő együttműködés (pl. Trans/Missions 2023). Cine
Special Fest 2023 Nemzetközi Filmfesztivál: A CineFest Miskolci Nemzetközi
Filmfesztivál és a Debrecen 2023 már korábban megállapodott arról, hogy közös
szervezésben különleges programmal készülnek Miskolc éves filmfesztiváljára (Cine
Special Fest 2023). A 10 napos eseményt 2023 szeptemberére tervezik, ahol a
Debrecen 2023 program témájához kapcsolódó filmeket fognak levetíteni.
Debrecen nagy örömmel invitálta Tokajt is, hogy természetes környezetben
megrendezett művészeti eseményekkel csatlakozzon a program #LANDSCAPE
kulcsterületéhez (a kulcsterületeket a K04 rész tartalmazza).
A Hortobágyi Nemzeti Park nyugati határán, a Tisza-tó partján fekvő Tiszafüred
hivatalosan is kifejezte, hogy érdekli a #LANDSCAPE kulcsterület (a kulcsterületeket
a K04 rész tartalmazza) és a Horizont Fesztivál.

K03 Röviden ismertesse a város kulturális profilját.
Ha csak egy pillanatképet ragadunk ki, kulturális szempontból Debrecen egyszerre számos,
egymásnak ellentmondó arccal rendelkezik. Például jól felépített intézményi háttere van,
ugyanakkor hiányzik egy erős kreatív szektor; történelmi örökség tekintetében jelentős európai
szerepet tölt be, kultúrájának történelmi háttere viszont helyenként vidékies jellegű; büszkeség
és hazafiasság jellemzi, mégis drámai mértékű agyelszívás sújtja – ezek az ellentétek egy olyan,
sokszor kétarcú település jeleit mutatják, amelyről az emberek óriási ellentmondásokkal
vélekednek.
Magyarország kulturális térképén Debrecen országos szintű jelenléte megkérdőjelezhetetlen,
hiszen a történelmi feljegyzések is a legfontosabb vidéki központok között említik. A város
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kulturális hatása a városhatárokon túl is kétségtelenül érezhető, hiszen a szomszédos megyék
és esetenként az egész ország érdeklődését vonzza. Európai szempontból azonban Debrecen
meglehetősen észrevehetetlen.
Az önkormányzat a város jelentőségének és lakosságának megfelelő kulturális, művészeti és
közintézmény-rendszert tart fent. Néhány ezek közül a regionális szintű szerep mellett országos
elismertségre is szert tett. A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ rendelkezik
Magyarország vidéki részén a legnagyobb kiállítótérrel. A MODEM művészeti programjai
között helyet kapnak a klasszikus modern kasszasikerek és a kortárs kísérleti kiállítások
egyaránt. A központ két kisebb stúdiógalériának is otthont ad a feltörekvő művészek számára,
valamint közösségi teret biztosít a helyi fiatalságnak. A Déri Múzeumot Magyarország
második legfontosabb etnográfiai múzeumaként tartják számon, egyedülálló gyűjteményének,
valamint európai szinten is jelentős régészeti és tudományos tevékenységének köszönhetően.
A Csokonai Nemzeti Színház a régió legnagyobb színháza: „nemzeti színházi” státusszal
rendelkezik,
a
kortárs
magyar
színjátszás
elsőrangú
helyszíne.
A Vojtina Bábszínház a közvetlen régió egyetlen hivatalos bábszínháza, kitüntetett státusszal
rendelkezik.
Zenei téren országos elismerésnek örvend a Kodály Filharmonikusok szimfonikus zenekar,
amely rendszeresen ad koncerteket Budapesten, illetve vesz részt európai koncertkörutakon, a
hozzájuk tartozó Kodály Kórus pedig Magyarország egyetlen hivatalos vidéki vegyes kórusa.
A város hivatalos rendezvényszervező társasága („Főnix”) által vezetett Kölcsey Központ
konferenciák mellett számos kulturális eseménynek is otthont ad, míg az Agóra Tudományos
Élményközpont az egyetlen ilyen jellegű intézmény egész Kelet-Magyarországon. A Méliusz
Könyvtár, valamint a Debreceni Művelődési Központ a külvárosi részeken is rendelkezik
kirendeltségekkel. A városnak a szomszédos régióban (megyében) hivatalosan nincsenek
kulturális intézményei, szükség esetén azonban együttműködési törekvéseket tesz a hátrányos
helyzetben lévő szomszédos közösségekkel.
Debrecen stratégiai fejlesztési tervvel rendelkezik, amelynek címe „Új Főnix Terv”. Ez a
kulturális infrastruktúra növelését célzó, jelentős fejlesztéseket tartalmaz. (A legjelentősebb
kulturális elemeket a 18. kérdésre adott válasz 4. szakasza részletezi.)
A vallási felekezetek és az egyetem egyaránt formálják a város kulturális arculatát. Debrecen
kulturális örökségének létrehozásában a vallás és az oktatás egyaránt kiemelt szerepet játszott.
A 18. és 19. században „kálvinista Rómának” keresztelt város számos olyan intézménnyel
büszkélkedhet, amely erről tesz tanúbizonyságot. Az egyik legkiemelkedőbb a Református
Kollégium Nagykönyvtára, amely a város első közkönyvtári gyűjteménye. A 16. század óta
működő helyi nyomda, valamint a kollégium szerteágazó kapcsolatrendszere kulcsszerepet
töltött be a könyveket, kódexeket és ősi kéziratokat magában foglaló, kitűnő és bőséges
gyűjtemény létrehozásában.
A római katolikus és görög katolikus templomok szintén hozzátettek a város egyedülálló
kulturális keverékéhez, míg a zsidó közösség zsinagógája igazán különleges hangulatot teremt
a környező városrészben.
A Debreceni Egyetem szinte város a városban. 30 000 hallgatójával (amelynek csaknem
egyötöde külföldi) és 5000 alkalmazottjával az egyetem, koncertek, színházi előadások és
közösségi tevékenységek formájában nélkülözhetetlen hozzájárulást jelent a város kulturális
életéhez.
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Aggasztó azonban a kulturális és kreatív vállalkozások helyzete és a civil szervezetek jelenléte.
Debrecen önkormányzata mintegy 400 civil szervezettel áll hivatalos kapcsolatban, amelyek
fele kulturális tevékenységgel foglalkozik. Míg egyes szervezetek megbecsült és régóta
fennálló szereplői a város kulturális életének (ideértve a néptáncos, zenei és kézműves
szervezeteket), sok civil kezdeményezés jellemzően rövid életűnek bizonyul. Ennek számos
oka lehet, de köztük van a hosszú távú anyagi támogatás hiánya és a lakosság elvándorlása –
kifejezetten a legkreatívabb és proaktívabb fiatalok esetében fordul elő egyre gyakrabban, hogy
máshol telepszenek le, máshol vállalnak munkát. Érdemes megjegyezni, hogy az éves kulturális
költségvetés mindössze 2,6 százaléka kerül felhasználásra civil szervezetek tevékenységén
keresztül – és ez a költségvetés legtöbbször egyszeri projektfinanszírozást jelent, nem pedig a
szektor hosszú távú megerősítését. A kulturális és kreatív szektorban tevékenykedő
vállalkozások – néhány kivételtől eltekintve – kisméretűek, és kevés valós esélyük van arra,
hogy erős gazdasági alapot teremtsenek.
Arra következtethetnénk, hogy Debrecen szilárd intézményi és infrastrukturális alapokkal
rendelkezik a kulturális intézményeihez, stabil, folyamatosan bővülő kulturális költségvetésből
tartja fenn és fejleszti azokat – mindennek pedig egy élénk, naprakész kulturális környezetet
kellene eredményeznie. Ez azonban nincs minden esetben így, és a város kulturális szempontból
sok tekintetben vidékies jellegű marad, így az elmúlt időszak fejlesztései legtöbb esetben az
infrastrukturális beruházásokra összpontosítottak, a kulturális tartalom minősége helyett.
A város kultúrához való hozzáállása alapvetően konzervatív, a progresszív és kortárs művészeti
projektek jellemzően jó esetben is csak néhány száz embert mozgatnak meg. Míg az előbb
említett MODEM – kiemelkedő performanszokkal – a legtöbb európai városban
zászlóshajóként működne, itt viszonylag kevés látogatót vonz. Gazdasági szempontból
Debrecennek megvan a képessége arra, hogy regionális nagyvárossá váljon. Kulturális
tekintetben azonban kisvárosi jellemzőket mutat, amely nem rendelkezik kellő tudással ahhoz,
hogy magasabb szintre emelje tevékenységét. A nemzetközi tapasztalat jelenléte, a valós,
kézzel fogható európai együttműködés inkább kivételnek számít, mint mindennapos
gyakorlatnak. A város alapvetően képtelennek bizonyul arra, hogy megtartsa a valós
tehetséggel megáldott, fiatal kreatív szakértőket és művészeket, mert elsősorban a kulturális
környezet nem képes egy vonzó kritikus tömeg biztosítására.
A stratégiai közönségfejlesztés hiánya komoly problémát jelent, a művészetpedagógiában
helyenként megjelenő jó gyakorlatok ellenére. A szerepvállalás és részvételi szint növelése
érdekében jelentős mértékű törekvéseket kell tenni.
S bár a városvezetés eltökélt a kulturális modernizáció irányába, a szemléletváltás nehéz és
kihívásokkal teli folyamat. A város már hozzászokott, hogy regionális vezető szerepet tölt be,
és sokak számára a változás puszta gondolata is nehézkesnek, fájdalmasnak és értelmetlennek
tűnik.
A vizuális kultúrának alig van nyoma az utcákon, és az urbanisztikai fejlesztésekben sem
jelenik meg tudatosan. A város értékei és öröksége aligha kapnak említést marketing és
branding projektekben. Érdemes megemlíteni az egyetem keze alatt működő Nagyerdei
Víztorony közösségi terét, amelyet éves szinten több fiatal helyi lakos látogat, mint az
önkormányzati intézményeket. Talán ez az egyetlen debreceni példa arra, hogy egy korábbi
ipari létesítményt sikeresen felhasználnak kulturális célokra. A város számos nagy kulturális
rendezvénynek ad otthont, közülük azonban mindössze kettő kap országos (vagy határokon
átívelő) figyelmet: a nagy múltra visszatekintő Debreceni Virágkarnevál továbbra is kiemelt
vonzerővel bír, annak ellenére, hogy érezhető rajta a szocializmus enyhe utószele. A Campus
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Fesztivál (amely egy egyetemi partnervállalkozás szervezésében valósul meg) egy
nagyszabású szabadtéri, popzenei koncertsorozat (más előadó-művészeti programokkal), amely
több mint százezres közönséget vonz, ugyanakkor egy igen telített piacot céloz meg.
A városközpontban fellelhető néhány remek példa a progresszív gasztronómiai színtérre, ez
pedig változó, a korábbinál jóval gyakoribb étteremlátogatási szokások által jellemzett
életmódtrendekkel párosul – bár esetenként ez a szokás a kulturális intézményekben tett
látogatásokat szorítja ki.
Tekintve, hogy Debrecen a vezető európai kulturális központokhoz képest egy „lassú város” –
annak minden előnyével és hátrányával együtt –, ahol már a szocializmus idején is
másképpen mentek a dolgok, az EKF program valódi vérpezsdülést jelent a város számára.
A keretet a városfejlesztési jövőkép adja, a kulturális szektornak pedig meg kell találnia, hogy
mi a szerepe az elkerülhetetlen és visszafordíthatatlan modernizációs folyamatban.

K04 Ismertesse az Európa Kulturális Fővárosa cím odaítélése esetén végrehajtandó
program koncepcióját.
KÖZÖS HORIZONTOK: így fogalmazhatjuk meg tömören programunk koncepcióját, amely
nem jelent mást, mint aktív együttműködést Európával. Hatásos metafora a szabadságra, a
nyitottságra és az együttműködésre. A többes számú alak használatával kívántuk jelezni az
értelmezés különböző szintjeit, ugyanakkor pedig ez utal a pályázatunkat átható pluralizmusra.
A Debrecen 2023 művészeti és kulturális programja utat mutat számunkra az új európai távlatok
irányába.
A program narratívája onnan ered, hogy Debrecen az Alföld kellős közepén fekszik, amelyet
Európa-szerte is csak puszta néven ismernek.
puszta (FŐNÉV) – Magyarországon: nagy kiterjedésű síkság, füves síkság; sík, fátlan vidék. –
Eredet: a 19. századból; legkorábban Emmeline Stuart Wortley (1806–1855) költő és útikönyvíró
alkalmazta. A magyar puszta síkság, füves puszta, pusztaság szavakból (feltehetően szláv eredetű).
– Kiejtés: puszta /ˈpʊstə/ [Oxford Living Dictionaries]

Valóban nincs még egy szálfa sem, amely megzavarná a végtelen tájat, ameddig a szem ellát.
Tökéletes tér arra, hogy szomszédjainkkal megosszuk gondolatainkat, nyissunk az ismeretlen
felé, előre tekintsünk, és akadályok nélkül rátaláljunk utunkra. A Hortobágyi Nemzeti Parkot,
az Alföld legjobban megőrzött természeti területét jellemző kivételes biológiai diverzitás az
európai kulturális sokszínűség metaforájaként szolgál – amelyre pályázati anyagunk és célzást
tett.
„Ez nem a nagy semmi, hanem a lehetőség bármire!” – egy japán művészeti iskola igazgatójának
szavai a Hortobágyon tett első látogatásakor.

A város fekvése azonban zavaró jelentéstartalmat is hordoz. Az angol és magyar nyelvben
egyaránt a „lapos” (flat) szó unalmast is jelent, egykor széles körben ez volt a városról kialakult
vélemény. Az elhelyezkedés másik meghatározó megközelítése pedig az, hogy a periférián
található. A „laposság” és perifériára szorultság sok esetben kihívást jelent. Programunk
azonban a proaktivitást, a nyitottságot és az új európai kapcsolatokat jelenti. Az EKF remek
eszköze ennek a rég áhított váltásnak. Hivatkozásként pedig Debrecen történelme, a
nemrégiben megvalósult fejlesztések és a jövőbeli kilátások alkotják a horizontok mögött
húzódó koncepciót. A Református Kollégium öröksége és szelleme nagyszerű kiindulási pont
az új regionális és európai dialógus elindításához. A közelmúltban a gazdasági fejlődés, a
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megnövekedett légi forgalom és a bővülő felsőoktatás révén új távlatok nyíltak a város számára.
Az említett fejlődés által teremtett nemzetközi közösségek egyre nagyobb hosszú távú
jelentőséggel bírnak Debrecen, mint nagyváros és regionális központ életében, és a sikeres
együttműködés kulcsát jelentik. A Debrecenben zajló, bővülő tudományos, technikai kutatások
és fejlesztések egy újabb ablakot nyitnak a jövőre, a kultúra területén pedig számos művészeti
és közösségi alapú kezdeményezés bizonyul érdemesnek egy jóval tágabb és még inkább
nemzetközi közönség figyelmére.
A pályázati folyamat során azonban azt tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb igény van a
változásra. A változatos természeti környezet, a fejlődő gazdaság és a bővülő felsőoktatás
ellenére a város kulturális értelemben véve egy viszonylag zárt és konzervatív közösség.
Új lendület szükséges ahhoz, hogy mentális határainkat kitágítsuk, és e szemléletváltás egyik
kulcsfontosságú részét képezi az, hogy Debrecen kapcsolatba kerüljön Európa számos más
kultúrájával.
A KÖZÖS TÁVLATOK tehát nem csupán egy szép metafora, mint inkább egy felhívás arra,
hogy legyünk nyitottak egy lépésenként megvalósuló, kollektív paradigmaváltásra. A
gondolkodás és felfedezés folyamatos. Ez azonban csak egy két- vagy inkább többirányú
párbeszéd formájában működhet. Számunkra: európai támogatással, Európa számára: azzal,
hogy felfedeznek minket. A távlat két alapvető dimenzióját az univerzum és a földi élet adja:
TÉRBEN és IDŐBEN élünk. A TÉR dimenziója biztosítja a táj által jelentett fizikai
horizontot, és hív minket új területek felfedezésére. Az IDŐ vonala jelenti a horizontot a múlt
és a jövő között, és arra ösztönöz, hogy a múltunkból táplálkozva tekintsünk a jövő felé.
Tudatos és gondolkozó lényekként csak az emberek képesek a SZELLEMI fejlődésre, amely a
horizont harmadik dimenzióját jelenti. A SZELLEM, mint távlat az „ismert” és az
„ismeretlen”, valamint a tudat és a tudat-alatti között húzódó határvonalat jelöli. A „horizont”
fogalmának metafizikai értelmezése, amely nem jelent mást, mint hogy megnyitjuk az
elménket. A horizonthoz hasonlóan a SZELLEM is tágítható azért, hogy több tudásra,
empátiára és végül több lehetőségre tegyünk szert. A távlat e három dimenziójához
kapcsolódóan olyan programterületeket határoztunk meg, ahol kollektív nyitottságra –
szemléletváltásra – ösztönzünk mindenkit. Ezeket kulcsterületeknek nevezzük:
TÉR:
A #LANDSCAPE (táj) a vidéki és városi teret jelenti. Növeljük a felelősségérzetet az emberek
és az élő környezet kiegyensúlyozott és fenntartható kapcsolata iránt.
A #MOBILITY (mobilitás) a valós és átvitt értelemben történő mozgásra utal. Célunk, hogy
csökkentsük a fizikai és szellemi távolságot Debrecen és Európa, valamint az európai emberek
között.
SZELLEM:
A #KNOWLEDGE & KNOW-HOW (tudás és know-how) utal a 21. századi, tudáson alapuló
társadalomra. Megtanuljuk, hogy hogyan használjuk fel hagyományainkat az új dolgok
feltalálása során, és hogyan osszuk meg szakértelmünket és tudásunkat közjó formájában.
A #COMMUNITIES (közösségek) a helyi társadalmi csoportokra koncentrál. Erősítjük a
város decentralizációs törekvéseit, kulturális interakcióit és a növekvő szolidaritás, sokféleség
és részvétel felelősségét.
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IDŐ:
A #PAST (múlt) a történelmi tudatosság és örökség előmozdítását célozza. Önreflexiót
kezdeményezünk és különböző perspektívákat adunk a múlthoz, erősítve az európai emberek
egymás iránti empátiáját.
A #FUTURE (jövő) vizsgálja meg a jövő lehetőségeit. Jövőképeket és stratégiákat keresünk
Európa számára, valamint felfedezzük a tudományos és technológiai fejlődés lehetőségeit a
kulturális emberi interakciókat tekintve.

U1/ KULTURÁLIS STRATÉGIA
K05 Ismertesse a városban a pályázat benyújtásának időpontjában követett kulturális
stratégiát, valamint a városnak a kulturális és kreatív szektorok kapacitásbővítésére
irányuló terveit – ideértve az előbbi szektorok, valamint a város gazdasági és szociális
szektorai közötti hosszú távú kapcsolatok fejlesztését. Milyen tervekkel rendelkezik város
a kulturális tevékenységeknek a cím viselésének éve utáni időszakban történő
fenntartására?
Kulturális stratégia 2018-2030
Az, hogy kulturális stratégiával rendelkezünk, nem jelent mást, minthogy a városnak van
jövőképe és intézkedési terve a kulturális életét tekintve, legalább az elkövetkezendő
évtizedre. Debrecennek korábban nem volt kulturális stratégiája, az a döntés azonban, hogy
megpályázzuk az EKF címet, nagy ösztönzést jelentett a létrehozásához, habár messze nem ez
volt az egyetlen tényező. Egy ilyen mértékű változások elé néző városban nem történhet
kiegyensúlyozott fejlődés annak felismerése nélkül, hogy a kulturális rendszernek szintén
válaszolnia kell a gyors átalakulás által előidézett kihívásokra. A kultúrát pedig az egyik olyan
tényezőként kell tekinteni, amely képes enyhíteni a társadalomban végbemenő átalakulás által
teremtett feszültségeket és esetleges káros hatásokat. E feladat felismerése vezetett oda, hogy
megszületett a kulturális stratégia.
A kulturális stratégia létrehozásának folyamata 2016-ban vette kezdetét három reprezentatív
közvélemény-kutatással, amelyek a debreceni lakosok kulturális igényeinek és szokásainak
elemzését célozták. Ezt követte egy szakmai szempontú kulturális vizsgálat, valamint
számtalan interjú a helyi érdekeltekkel. Debrecen 2018-2030 időszakra szóló Kulturális
Stratégiáját 2017. december 14-én szavazta meg a városi közgyűlés. Ezt követően a stratégia
a pályázati anyagnak megfelelően, szigorúan ellenőrzött folyamat során került kidolgozásra.
A stratégia egy csokor általános alapelven nyugszik, ideértve például az oktatáshoz és a
kultúrához való alkotmányos jogot, a társadalmi kohéziót és az esélyegyenlőséget, a kulturális
sokszínűség és az európai párbeszéd fontosságát, az ökológiai fejlődést, a környezetért való
felelősségvállalást és a kulturális identitás erősítésének központi szerepét. A stratégia továbbá
kulcsfontosságú eleme a város hosszú távú jövőképének is, amely egy teljesen más képben
képzeli el Debrecent a jövőben. A stratégia a város gazdasági, turisztikai és általános
korszerűsítési tervei mentén került kialakításra. Debrecen regionális vezető szerepét a
dinamikus gazdasági fejlődés és geopolitikai helyzete erejével fogja fenntartani, a stratégia
tehát azon kihívásokra igyekszik megoldást nyújtani, amelyekkel a város várhatóan
szembesülni fog.
A legfőbb kihívások között szerepel a digitalizáció hatása; az innováció szerepének bővülése;
az internetes generáció kulturális elvárásainak és fogyasztói szokásainak változásai; a
kanonizált tudás és értékek viszonylagossága; a tudás elérhetősége, szabad hozzáférés a
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tudáshoz, ingyenesen elérhető tartalmak (és az, hogy nincs többé kizárólagosan hozzáférhető
információ); Debrecenben a két meglévő kulturális pólus által jelentett probléma; a kulturális
magánszereplők kívánt (profitorientált) fejlődése; az emberi erőforrások és kapacitás hiánya;
az állami forrásokon és tudásalapú gazdaságon alapuló kulturális finanszírozás zárt rendszere.
E kihívások elemzése segített felállítani a kulturális stratégia céljait, amelyek a következők:













2030-ig regionális vezető szerep elérése a kultúra területén
a kultúra és a népesség tekintetében egyaránt Magyarország második legnagyobb
városává válni
Debrecen kulturális identitásának frissítése, hagyományaink dinamikussá tétele
a kreatív ipar jelenlétének és értékének növelése a város életében
demokratikus kultúra – széleskörű hozzáférés és elérés biztosítása a kulturális javak és
szolgáltatások területén
decentralizált kultúra – a kultúrához való hozzáférés esélyének kiegyenlítése a város
egész területén
kultúrán keresztül történő tudatos városimázs-építés
európai kötelékek és kapcsolatok erősítése
kulturális értékeink nemzetközi szintű láthatóvá tétele
különféle régi és új fesztiváljaink erős, nemzetközi brandekké fejlesztése
eszközkészlet és infrastruktúra fejlesztése a versenyképesség érdekében
projektalapú működést támogató szervezeti modellek kialakítása, a közfeladatellátással
összhangban

A kulturális stratégia három kulcsfontosságú eszközt határoz meg, amely szintén
hangsúlyozza a párhuzamot az EKF pályázati anyaggal. A kulcsfontosságú eszközök a
következők:
1. eszköz:
Kapacitásépítés és
humánerőforrásfejlesztés

A megfelelő kapacitás és humánerőforrás hiányát – amelyet elsősorban a
folyamatos agyelszívás okoz – csak egy nagyon tudatos, jól felépített és
átfogó kulturális kapacitásbővítő programmal lehet leküzdeni.

2. eszköz:
Szemléletváltás

Az alapvető cél egy új intézményes szolgáltatói modell felállítása, amely
elősegíti a kulturális decentralizációt annak érdekében, hogy egyenlő
esélyeket biztosítson a kultúrához való hozzáféréshez az egész városban.
Debrecen polgárai a jövőben proaktív kultúrateremtőkké válnak, és a város
támogatást nyújt majd a helyi és civil kulturális kezdeményezésekhez és
tevékenységekhez, ezzel növelve a szerepvállalást és a részvételt.

3. eszköz:
Kapcsolatépítés

Bár Debrecen láthatóan hatással van régiójának kulturális életére, a határokon
átívelő és transznacionális együttműködés, a gyarapodó európai kötelékkel és
kapcsolatokkal együtt egy új szintre lépett. Ennek a folyamatnak a fázisait a
9. kérdésre adott válasz taglalja.

Kapacitásépítés a kulturális és kreatív szektorban
Ezzel a témával kapcsolatosan két fő szempont – vagy szakasz – létezik: az első a tudás,
készségek és a szektor rendelkezésére álló humánerőforrás intenzív bővítése. A második az,
hogy hogyan lehet kialakítani egy olyan vállalkozásbarát ökoszisztémát, amely segíti a
kulturális és kreatív ágazat szereplőit céljaik elérésében, és fenntartható, életképes
vállalkozások és szervezetek létrehozásában.
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Az első szakasz egy többszintű képzési és oktatási program felállítása. Ez főként a Debreceni
Egyetem Művelődéstudományi Tanszékének együttműködésével került kidolgozásra Kreatív
Kulturális Akadémia néven. A teljes koncepció a humántőke és -erőforrás jelentőségére épül,
a hozzá tartozó tanulmányterület hagyományaira alapozva, mégis nagyon dinamikus, 21.
századi formában. A tanszéken – amelynek elődjét 1956-ban alapították – már működik
közösségszervezés alapképzés, kultúraközvetítés mesterképzés, valamint közösségfejlesztés
kurzus osztatlan tanárképzésben.
E képességek mellett a kulturális stratégia önmagában véve elismeri, hogy szükség van
jólképzett, kreatív, nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberekre, akik készek karrierjük
során folyamatosan fejleszteni önmagukat. Az Eurocities (amelyhez Debrecen a közeljövőben
csatlakozik, lásd: K09) egyik tanulmánya szerint a fejlődő kulturális tevékenységek során az
öt legfontosabb kihívás egyike az, hogy olyan kulturális szereplőkre van szükség, akik fel
vannak készülve a jövőre. Azt is fontos felismerni továbbá – ahogy ezt a kulturális stratégiai
is teszi –, hogy a szerepvállalás, a részvétel és az elkötelezettség szintje nagymértékben azokon
az információkon és tudáson múlik, amelyek nemcsak a szakemberekhez, de a
nagyközönséghez is eljutnak. A debreceni Kreatív Kulturális Akadémiát éppen ezért többszintű
programként tervezték meg, amely alapját egy olyan piramismodell alkotja, amely kortól
függetlenül minden érdeklődőt igyekszik megszólítani, a hobbi és hivatásos művészeket
egyaránt, illetve a kulturális szereplőket, ideértve az önkénteseket is.
A modellt, a besorolásokkal, célcsoportokkal, módszertannal és mutatókkal együtt alaposan
értékeltük, jóllehet annak részletei jelen pályázati anyag terjedelmén kívül esnek. Az alábbi
táblázat mutatja be a koncepciókat és a besorolást.

A Kreatív Kulturális Akadémia munkája 2021-től indul, és a Debreceni Egyetem, valamint az
EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködési projektjeként működik majd.
Az Akadémia elismert nemzetközi partnerek tapasztalatait is felhasználja, különösen a kaunasi
székhelyű (LT) Tempo Akadémiáét, amely a Kaunas 2022 program egyik jól kidolgozott
projektje. A legfelső szint az Európai Kulturális Alapítvány által indított új TANDEM projekt
szaktudására és tapasztalataira is épít. (Ezt a projektet a 9. kérdésre adott válasz bővebben
részletezi.)
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Amennyiben Debrecen pályázata sikeres lesz, a Kreatív Kulturális Akadémia
költségvetése az EKF 2019-2024 időszakra szóló, 900 000 eurós működési
költségvetésében a programokra szánt keretből kerül finanszírozásra (lásd: K31).

A második szakasz a kulturális és kreatív szektor gazdasági szempontból történő
megerősítésére összpontosít. Ennek hátterében a Kreatív Ipar Fejlesztési Stratégiája áll,
amely a nemzetközileg elismert Design Terminál Budapest leányvállalata, a CreaCity által
kialakított kreatív fejlesztési tervezet. A 2018-ban felállított stratégia Debrecen kreatív
gazdaságának mélyreható, minőségi szempontú feltérképezésén alapul. A tanulmány
legfontosabb eredményei a következőkre világítanak rá a várossal kapcsolatban:









előfordulnak pozitív kezdeményezések, és van néhány piacképes vállalkozás
a szektor szereplői nyitottak és készek az együttműködésre
vannak jelentős hiányosságok, és a szektorok közötti kommunikációs platformok is
hiányoznak
minden szereplő kihívásokkal küzd a marketing és külső kommunikáció területén
a helyi fogyasztók kevésbé nyitott hozzáállást mutatnak a szektor termékei iránt, és a
hagyományokhoz való ragaszkodás erősebb, mint a haladás és innováció elismerése
a szakképzési és oktatási kapacitások gyengék
a helyi körülmények az esetleges új belépők elvesztéséhez vezetnek, akik elhagyják a
várost, vagy akár a megyét is
az ökoszisztéma az üzleti fejlesztés és ingatlankezelés tekintetében nem nyújt
segítséget.

A levont következtetések alapján egy olyan döntés született, amely szerint a városnak a „Design
Debrecen” intézkedési tervcsomag alapján egy új struktúrát kell felállítania. A Kreatív és
Kulturális Fejlesztési Ügynökség (CCDA) néven megalakuló szerv feladata az lesz, hogy
gondozza a város kreatív és kulturális iparát, valamint szakmai támogatást és inkubációs
tevékenységet biztosítson számára. A CCDA a széles körben elismert EDC Debrecen (Városés Gazdaságfejlesztési Központ) által létrehozott modellen alapul. Kezdetben az EKF Debrecen
2023 Nonprofit Kft. égisze alatt működő egységként végzi a munkáját, majd 2025-től
utódszervezetként lép annak helyébe.
A CCDA egy professzionális kreatív központként fog működni, amely folyamatos mentorálást
biztosít a kulturális és kreatív szektorban tevékenykedő vállalatok és civil szervezetek
részére egyaránt. Az ügynökség tartja majd kézben Debrecen tagságát a különböző nemzetközi
és kulturális hálózatokban, valamint hajtja végre a város kulturális stratégiájának
kulcsfontosságú projektjeit. 2025-től a CCDA kezeli az Európa Kulturális Fővárosa program
utódprojektjeit (amint azt a későbbiekben kifejtjük).
Annak érdekében, hogy a Debrecen 2023 program népszerűsége és hatékony működése
egyaránt biztosítva legyen, az Európa Kulturális Fővárosa program vezetőségének székhelye a
Simonffy és Kápolnási utca sarkán, egy meglévő – jelenleg ifjúsági központként működő –
épületben lesz egy látogatói információs központtal együtt. Az épület a CCDA
követelményeinek megfelelően felújításra kerül. 2024-ig a Debrecen 2023 programhoz
kapcsolódó funkciók kerülnek előtérbe, ez azonban remek tesztidőszak lesz az elkövetkezendő
évekre nézve. Az épület hasznos alapterülete 2440 m2, amely 2800 m2-re bővül. Az épület
rendelkezik egy 580 m2 területű belső udvarral is.


Amennyiben Debrecen pályázata sikeres lesz, az épület teljes felújítására, valamint a
Debrecen 2023 és CCDA célokra történő átalakítására 3 000 000 eurós keret áll
rendelkezésre az EKF beruházási költségvetéséből.
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A gazdasági és szociális szektor hosszú távú kapcsolatai
A kulturális stratégia annak tudatában került kialakításra, hogy a város fordulópont előtt áll.
Kétségtelen, hogy Debrecen gyorsan fejlődő gazdaságával megvan a lehetőség arra, hogy
transznacionális regionális központtá váljon. A város egyes részein és a környező vidéken még
mindig komoly társadalmi egyenlőtlenségek figyelhetők meg, egész csoportok szenvednek
mélyen gyökerező előítéletek miatt, és kerülnek szinte teljes egészében kizárásra a kulturális és
általános polgári tevékenységekből. A társadalmi felelősségvállalásnak jelentős szerepet kell
játszania a fejlődő város és a megye súlyosan hátrányos helyzetű részei közötti különbségek
további mélyülésének elkerülésében. A város szorosan együttműködik a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűléssel annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi közösség részesüljön a sikeres
pályázat előnyeiből. (A 7. kérdésnél részletezzük az Európa Kulturális Fővárosa projekt
lehetséges hosszú távú gazdasági és társadalmi hatásait. Ezek határozzák meg a témákat a
szektorok közti párbeszédhez, ami a kulturális stratégiában szereplő intézkedési terv kiemelt
eleme.)
Örökség 2023 után
Mindig fontos kérdés a kulturális tevékenységek magas szinten tartása a cím birtoklásának évét
követően, hiszen az Európa Kulturális Fővárosa program olyan magaslatokba röpíti az adott
város kulturális életét, hogy nem meglepő, ha megfelelő utóterv hiányában jelentős hanyatlás
következik be a kulturális szektorban. Célunk azonban egy olyan rendszer kialakítása, amely
biztosítja, hogy a cím birtoklásának évében megteremtett pozitív hatások, tudás és lelkesedés a
jövőben is kitart.
A kulcs ennek eléréséhez, nem más, mint egy utódszervezet felállítása és fenntartása. Amint
azt korábban leírtuk, 2019-ben egy új Kreatív és Kulturális Fejlesztési Ügynökség (CCDA)
kerül felállításra a Debrecen 2023 vezetőségi struktúra égisze alatt. A cím birtoklásának évét
követően a CCDA szerepe átalakul, utódszervezetté válik, amely a következő funkciókat látja
el:








a Debrecen 2023 program székhelyének és látogatói központjának üzemeltetése
(amely egy kreatív központtá alakul át);
az Exchangers program részeként létrehozott új, decentralizált közösségi művészeti
központok hálózatának üzemeltetése,
az Artist in Residence (Rezidens Művészek) program folytatása a MODEM Modern és
Kortárs Művészeti Központtal történő együttműködésben, a felújított b24 Nyílt
Művészeti Tér és Lakóépületben (AiR-Port Debrecen ;
a város kulturális mikrotámogatás és részvételi költségvetés programjának kezelése
(lásd: K20), kulcsfontosságú projekt a hosszú távú kulturális stratégiában;
együttműködés és partnerkapcsolatok Európa jövőbeli kulturális fővárosaival, ideértve
a partnerségi programok megvalósítását ezekkel a városokkal;
azon utódprojektek működtetése, amelyek nincsenek kiszervezve meglévő kulturális
intézményekhez.

Az utódprogramokat többek között a következő kritériumok szerint választottuk ki a pályázati
anyagból:




pénzügyi fenntarthatóság (amely általában a magánszektorból származó szponzoráció
lehetőségét, vagy egy intézmény költségvetésébe történő bevonását jelenti)
erős európai dimenzió (valamint képesség a szélesebb körű európai közönség
vonzására)
turisztikai potenciál jelenléte, valamint
14



a Debrecen 2023 projekt keretein belül felújított infrastruktúra legoptimálisabb
hasznosítása

Ezeket a szempontokat tekintve a következő programokat kell fenntartani 2023 után:























A Horizons Festival a program egyik kiemelt pontja, amely jelentős potenciállal
rendelkezik arra, hogy nagyobb európai közönséget vonzzon a jövőben.
A Soul for Europe Debrecen Forum tovább folytatódik, mivel Debrecen csatlakozik
az ún. Cities For Europe kezdeményezéshez, és továbbra is fenntartja a platformot az
európai párbeszédhez.
A Mature Plants lelkes és széles körű részvételen alapszik. Elkötelezett civil
szervezetek működtetik, akiknél biztos kézben van a program jövője.
A Meeting of Redcappers a Vojtina Bábszínház utóprojektje, és a szervezők biztosak
benne, hogy az hosszú távon is életképes marad.
A Show Your Spices fontos interkulturális dimenzióval rendelkezik, és a Debreceni
Egyetem Hallgatói Önkormányzata által szervezett Nemzetközi Ételek Napja
kísérőprojektjeként folytatódik tovább.
A Trans/Missions a Csokonai Nemzeti Színház és európai partnerei közti hosszú távú
partnerkapcsolaton alapul.
A Craft for Life a társadalmi konvergencia szempontjából a legfontosabb projekt,
amely a jövőbeli CCDA kulcsfeladata lesz a régió kulturális fejlődése tekintetében.
Az Exchangers a CCDA által üzemeltetett, decentralizált közösségi művészeti
központok formájában fog működni, továbbá a Panel Projekt néhány eleme szintén
fennmaradhat mikrotámogatás és részvételi költségvetés segítségével.
A DRIVE szintén a CCDA keze alatt működik majd, a modern formatervezés
társadalmi konvergencia eszközeként történő alkalmazásához.
A Cool School Containers más iskolákba is eljut, és e tekintetben reális az a jövőkép,
hogy egyes iskolák azt mintaként fogják használni, és felépítik a saját ad hoc művészeti
közösségi terüket.
Az Imaginary Spaces a kulturális stratégiában megfogalmazott Fénykarnevált
kiegészítő tematikus elemként jelenik meg. A várakozások szerint a népszerűsége okot
ad a folytatásra.
Az I have a Story, I Tell It in a Song a tervek szerint európai vonatkozású fesztiválként
él tovább, és a kulturális stratégiában „Utcafesztiválként” kiemelt, alapvető
programsorozat részévé válik.
A The Memory Gap Museum olyan tematikai irányt képez, amit a Déri Múzeum 2023
után is folytatni fog.
A Science Behind Culture elképzelhető, hogy interaktív kiállításként fog tovább élni a
tervezett Természettudományi Múzeummal együttműködésben, mely utóbbi a város
középtávú tervei között szerepel.
A Virtual Carnival eszköz arra, hogy a hagyományos Virágkarnevál új dimenziót
kapjon.

Végül, de nem utolsó sorban, talán számunkra a legfontosabb szempont, hogy az Európa
Kulturális Fővárosa programmal több mosoly jelenik meg az utcákon, és türelmesebbek
leszünk egymáshoz. A különböző hátterű emberek között több barátság szövődik, több
közösség hoz pozitív hangulatot a mindennapi életbe, a különböző korosztályokból több
tehetséges ember emelkedik ki – akár nagyon nehéz szociális háttérrel rendelkezők is –, és ők
egy olyan városban vagy régióban maradnak, ahol álmaikat megvalósíthatják. Az érintettek és
a résztvevők többet beszélnek egymással, a köztereken több művészet jelenik meg, az emberek
több tudással és általános tapasztalattal rendelkeznek – mindezek azt mutatnák, hogy a projekt
képes volt új, közös távlatokat nyitni, ami megújult életeket eredményezett.
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K06 Hogyan jelenik meg az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés ebben a
stratégiában?
Az Európa Kulturális Fővárosa, mint tevékenység a kulturális stratégia körén belül
eszközként és katalizátorként működik. A stratégiának és az első körös pályázat központi
elemeinek kidolgozása egyidejűleg történt, ami e kettő között magas szintű összhangot
eredményezett. A cím elnyerésének lehetősége számos olyan folyamatot és változást fel fog
gyorsítani, amelyek – vélekedésünk szerint – akkor is megvalósulnak, jóllehet lassabban, ha a
pályázat nem nyer. (Néha azzal viccelődünk, hogy az Európa Kulturális Fővárosa a mi
„kulturális BMW-gyárunk” – ami utalás arra, hogy a bajorországi autógyártó nemrégiben
érkezett a városba –, mivel az a városban és annak környezetében széles körben támogatja és
gyorsítja a fejlesztéseket.)
A kihívások megválaszolásának és a kulturális stratégiában felsorolt célok elérésének három fő
eszköze a pályázatban megjelölt távlat három fő dimenziójára való pontos reflexió. Ezek:




a távlat térbeli dimenziója megfelel a hálózatépítésnek;
a távlat szellemi dimenziója megfelel a szemléletváltásnak, ami a céljaink elérése
érdekében elkerülhetetlenül szükséges;
a távlat időbeli dimenziója megfelel a kapacitásfejlesztésnek, ami kulcsfontosságú a
város jövője szempontjából.

A gondolkodásunkban az Európa Kulturális Fővárosa programmal töltött évek végső öröksége
az alkotó és kulturális szellem lesz, valamint a kulturális stratégia hosszú távú sikerének
alapjait adó ökoszisztéma.
K07 Amennyiben a város elnyerné az Európa Kulturális Fővárosa címet, akkor
véleménye szerint annak milyen hosszú távú kulturális, szociális és gazdasági hatásai
lennének (városfejlesztési szempontból is)?
Kulturális hatás






A város nemzetközi
jellegének fokozott
erősödése – a létrejövő új
személyes és szakmai
kapcsolatok mellett – a
város kulturális életének
érintettjei kezébe számtalan
jövőbeli együttműködési
projekt lehetőségét adja.
A részvétel, az alulról
induló kezdeményezések és
a független kulturális
tevékenységek egyre
gyakoribbak lesznek, ami
pedig változást indít el a
kultúra irányításában,
elmozdulást egy kevésbé
szabályozott megközelítés
felé.
A magasabb szintű
tudatosság és a lakosok
büszkeségérzete nagyobb

Társadalmi hatás




Egy jól megtervezett Európa
Kulturális Fővárosa program
segíti a kultúrát, hogy
eszközként működjön a
társadalmi kirekesztődéssel és
gazdasági
egyenlőtlenségekkel
szembeni küzdelemben azzal,
hogy a tehetséges, de
hátrányos helyzetű
embereknek új lehetőségeket
kínál.
Az embereknek a saját
kulturális környezetük
alakítása iránti
kezdeményezőkészsége,
részvételi hajlandósága és
lelkesedése nő, új és
létfontosságú közösségek,
barátságok születnek,
amelyek a jólét érzetének

Gazdasági hatás






Egy kiváló minőségű
művészeti élettel és
szórakoztatóiparral
rendelkező város vonzó hely,
ahol az ember szívesen él,
egyúttal pedig vonzerőt jelent
a kereskedelmi és ipari
befektetők számára is.
A kreatívabb ökoszisztéma
ösztönzi az innovációt és a
vállalkozókedvet, segít a
gazdaság élénkítésében.
A várhatóan bővülő
idegenforgalom a projekt
befejeződését követően is
fenntartható marad azzal, ha a
figyelem nem csupán a
vendégéjszakák számára
irányul, hanem arra is, hogy a
látogatók előtt a kulturális
programokkal kapcsolatban
egy újfajta, részvételen
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mértékű érzékenységet
jelent a közterületek
kialakítása, kezelése és
fenntartása terén.
A kortárs, progresszív
művészeti teljesítményekkel
Debrecen helyet követel
magának a modern európai
városok asztalánál.
A kulturális
megközelítésben az
önreflexió és akár az
önmagunkat kifigurázó
humor általánosabbá válik,
és ellensúlyt képez a saját
örökségünkkel kapcsolatos,
ugyanakkor reflexiónélküli
büszkeséggel szemben.







megteremtése terén
lényegesek.
A projekt segít az
embereknek megismerkedni a
város fokozatosan
kibontakozó multikulturális
atmoszférájával.
Meggyőződésünk szerint ez
magasabb szintű
elfogadáshoz és toleranciához
vezet.
A környezettel és jövővel
kapcsolatos, felvilágosultabb
megközelítés támogatja az
élhető városi és vidéki közeg
megőrzését mindenki
számára.
A program új elképzeléseket
és távlatokat kínál számos
családnak, javítja a hosszabb
távú debreceni tartózkodás
kilátásait, segít létrehozni egy
közös identitást.



alapuló megközelítés nyíljon
meg.
A digitalizáció és a virtualitás
egyre népszerűbbé válik, ami
segít alkalmazkodni számos
jövőbeli gazdasági és
társadalmi folyamathoz.

K08 Ismertesse a cím által a jelölt városra gyakorolt hatás nyomon követésére és
értékelésére, valamint az értékelés eredményeinek terjesztésére szóló terveit.
A nyomon követési folyamat kulcsfontosságú szerepet tölt be, és a cím elnyerésétől egészen a
projekt utóéletéig végigkíséri a Debrecen 2023 projektet. A nyomon követési folyamat során
gyűjtött adatok lehetővé teszik számunkra a program értékelését és irányítását, valamint
befolyásolják a céljaink elérésével kapcsolatos döntéseket. A nyomon követés folyamatához
olyan mutatókat határoztunk meg, amelyek alkalmasak az EKF általános és konkrét
célkitűzéseinek mérésére. Alapul szolgálhatnak továbbá időközi értékelésekhez is, valamint
lehetővé teszik a más EKF projektekkel történő összehasonlítást.
Az fő mutatók úgy kerülnek kialakításra és kipróbálásra, hogy lehetővé tegyék az EKF
legfontosabb céljaival kapcsolatos előrehaladás nyomon követését. Ezek a fő mutatók a
következők: a kultúra kiegyensúlyozó szerepe a város általános dinamikus fejlődésén belül;
az ehhez tartozó kapacitásépítési és közönségfejlesztési igény a városon belül és a környező
régióban egyaránt; az életminőség növelése mind egyéni szinten, mind pedig kisebb
közösségek szintjén; a kreatív és innovatív képességek fejlesztése a kulcsfontosságú
ágazatokban.
Ki végzi az értékelést?
A nyomon követésért felelős szervezet az EKF projektirányítástól és kivitelezési
struktúrától függetlenül fog működni, és egy magyar és nemzetközi partnerekből álló
konzorcium alkotja majd. A nyomon követési tevékenység technikai feladatait a konzorcium
látja majd el, amelyben a Debreceni Egyetem nyomon követési felmérések területén nagy
tapasztalattal rendelkező Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke is részt vesz. Az egyetem
kutatói javaslatot tesznek a módszertani keretrendszer részleteire vonatkozóan, és elvégzik a
nyomon követéshez szükséges adatgyűjtést. Annak érdekében, hogy a tudományos és üzleti
megközelítés egyensúlyba kerüljön, egy magántulajdonban lévő partner is kiválasztásra kerül
az egyetem mellé közbeszerzési eljárás keretében. Harmadik pólusként a konzorcium
munkájába nemzetközi szakértőket is bevonnak majd, hogy részt vegyenek a nyomon követési
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tevékenységek megvalósításának megfelelő összehangolásában. A jövőbeli szakértői munkával
kapcsolatban már elindult az Európai Kulturális Akcióval való együttműködés.
A módszertan minőségi és mennyiségi szempontú méréseket és értékeléseket tartalmaz. A belső
nyomon követési rendszer a tervezési szakaszban kerül kialakításra annak érdekében, hogy
biztosítsa a szükséges információk rendszeres összegyűjtését, valamint tömör, bizonyíték-alapú
adatokat
és
jelzéseket
szolgáltasson
a
szükséges
beavatkozásokhoz.
Az EKF projekt vezetősége jogosult meghatározni, ha a megvalósítás során korrekciós igény
merül fel.
A címre való kijelölés és a cím viselésének éve között meghatározásra kerülnek konkrét célok
és mérföldkövek a város értékelési tervében?
A következő célkitűzések és fontos mérföldkövek alkotják az értékelési terv alapját a cím
odaítélése és a cím viselésének konkrét éve közötti időszakban. Fontos hangsúlyozni, hogy az
átfogó célok Debrecen általános kulturális fejlesztési stratégiájának részét képezik.
Következésképpen pedig vállaljuk, hogy rendszeresen mérjük ezeket a mutatókat annak
érdekében, hogy megismerjük és kommunikáljuk a megvalósítással kapcsolatos erősségeket és
gyenge pontokat.
1. mérföldkő: Helyzetértékelés, a kezdeti adatgyűjtési felmérés a referenciaadatok
megállapítására (2019-2020)
Az első szakasz központi célkitűzése, hogy a fő teljesítménymutatók (KPI-ok) működését
egyöntetűen értelmezzük. Ha összpontosított KPI-készlettel rendelkezünk, az lehetővé teszi,
hogy a projektvezetés a legfontosabb célok irányába történő haladás nyomon követésére
koncentráljon. Az első szakaszban azt tervezzük, hogy szélesebb körben bevonjuk az érdekelt
közösséget a mutatók különféle beállításába, és megosztjuk a kezdetben összegyűjtött értékeket
annak érdekében, hogy az adott helyzetet és a reális célokat szintén azonosan értelmezzük.
Nincsenek olyan átfogó és reprezentatív kutatási adataink Debrecent és a környező régiót
illetően, amelyek referenciaalapként szolgálhatnának.
Egy nagyobb megalapozó felmérés elsődleges információforrásként szolgálhat a kiindulási
helyzet értékeléséhez, valamint a különböző társadalmi csoportok és városrészek – ideértve a
Debrecen-környéki vidéki régiót is – igényfelmérésének elvégzéséhez. A felmérés kiterjed a
kultúrafogyasztási szokásokra, a helyi identitás erejére, a közösségi élet kohéziójára, a
társadalmi és kulturális tőke szintjére, az önkéntességre, reflexiókra, valamint az európai
értékek átérzésére és kilátásaira. Azokat az alapvető mutatókat, amelyek a dokumentum egy
másik részében #LANDSCAPE, #MOBILITY, #KNOWLEDGE & KNOWHOW,
#COMMUNITIES, #PAST és #FUTURE formában meghatározott célok működésbe
helyezéséhez szükségesek, a város tereihez és tudásához, a smart city funkciókhoz és azok
felhasználásához, a társadalom perifériáján élők vélt és valós lehetőségeihez, a mobilitás
különböző formáihoz, a helyiek kulturális kezdeményezéseihez, a kultúrákon átívelő személyes
együttműködésekhez stb. tartozó kérdések mutatják be. A kisebb mennyiségi szempontú
felmérések a tudományos és kulturális ágazatok képviselőinek bevonásával kerülnek
elvégzésre, fókuszcsoportos beszélgetések és személyes interjúk segítségével. Terveink közt
szerepel, hogy feltérképezzük a kulturális intézmények és szolgáltatások minőségéről alkotott
szemléletüket és véleményüket, kultúrafogyasztáshoz tartozó igényeiket és lehetőségeiket,
valamint az EKF projekthez fűzött várakozásaikat.


2. mérföldkő: Bevonás (2021-2022)

A bevonási szakaszban a legfontosabb feladat a feltérképezést célzó kutatás adataiból származó
eredmények elemzése, értékelése és közzététele, valamint egy olyan mutatórendszer
kidolgozása és véglegesítése, amely biztosítja az esemény évének folyamatos nyomon
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követését, valamint az esemény nyomon követésének protokollját. A kialakított mutatókat
programspecifikus kérdőívekbe foglaljuk, amelyeket az egyes események során használunk fel.
Az átfogó mutató- és értékelési rendszer ebben a szakaszban kerül véglegesítésre.
A korábbi adatgyűjtések eredményeinek vizuális megjelenítése nagyon rövid, tematikus
jelentések formájában kerül megosztásra az érdekelt közösségekkel, továbbá a célokat és az
elért eredményeket az összefoglaló táblán lehet nyomon követni a Fő Teljesítménymutatók
segítségével. A kisebb léptékű, helyi közösségi életre és közösségi értékekre vonatkozó
felmérések segítenek majd a közönségfejlesztési és a kapacitásépítő projektek kialakításában.
A médiafelmérés módszertanát a tartalomelemzés, valamint az EKF program országos és
nemzetközi megjelenéseire vonatkozó elemzési módszer alapján dolgozzuk ki.
A médiafelmérések és a közösségimédia-figyelés révén nyomon követjük az ismertség szintjét,
valamint az EKF-ről országos szinten alkotott kép elemeit.


3. mérföldkő: Megvalósítás, az esemény éve (2023)

A megvalósítás évében az esemény nyomon követése folyamatosan zajlik majd a
programspecifikus mutatók alapján. Az események során rendszeres, havi szintű adatgyűjtést
végzünk, amelyből gyorsjelentéseket készítünk a meghatározott programcsomagok vagy
időszakos ütemezés alapján. Az esemény évében folyamatosan figyelni fogjuk Debrecen, mint
EKF országos és nemzetközi médiamegjelenéseit és az erről alkotott európai képet.


4. mérföldkő: Utánkövetés (2024-2025)

Az utánkövetési időszakban nyomon követési felméréseket végzünk a lakosság, valamint a
tudományos és kulturális szféra képviselőinek körében. Terveink szerint az adatgyűjtési
felmérés időszakában végzett mennyiségi és minőségi szempontú kutatás jelentős részét
megismételjük. Az ebből származó helyzetértékelés dokumentálja majd a #LANDSCAPE,
#MOBILITY, #KNOWLEDGE & KNOWHOW, #COMMUNITIES, #PAST és #FUTURE
elképzelések által képviselt dimenziókban hozott változásokat, hatásokat és társadalmi
eredményeket. Az adatokkal végzett összehasonlító elemzés, valamint a kezdeti célokat és az
elért eredményeket összehasonlító értékelő tanulmányok mellett az összefoglaló tábla
frissítését, valamint az elvégzett hatáselemzéseken alapuló tudományos publikációk
elkészítését is tervezzük. Az eredmények terjesztése is ebben a szakaszban történik.
Milyen típusú információkat tervez követni és figyelemmel kísérni?
A kialakított mutatók tevékenység-orientáltak lesznek és több funkciót is betöltenek majd:
támogatják a programot azzal, hogy számszerűsíthető értékelést adnak az adott helyzetről, és
ezzel valamennyi célzott beavatkozáshoz referenciaként szolgálnak. A megvalósítási folyamat
során korai figyelmeztetéseket adnak, valamint növelik a program közismertségét a
célcsoportok és döntéshozók képviselői körében az értékek és célkitűzések kommunikálása
és átadása révén. A mérést célzó program támogatja a fenntartható célkitűzések
hatékonyságát. A kidolgozott mutatók megbízható alapként szolgálnak a megfelelően
strukturált szakmai konzultációs lehetőségekhez az érdekelt közösség és a végrehajtók között
az EKF program teljes időszaka során.
A mutatókészlet teljes mértékben megfelel a SMART kritériumoknak, valamint a
specifikusságra, mérhetőségre, elérhetőségre, relevanciára és hozzáférhetőségre vonatkozó
követelményeknek. Elsődleges szempont számunkra, hogy a mutatóink tevékenység-orientált
információkat biztosítsanak, valamint a vizsgált jelenség tekintetében érzékenyek és
specifikusak legyenek. Az értékelés egésze objektív és megbízható, hiszen statisztikailag
megbízható kutatáson alapul. Az eredmények jól érthető és könnyen értelmezhető formában
jelennek meg, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi összehasonlítást, és alkalmasak a célzott
társadalmi csoportokra és közösségekre történő részletes, program-specifikus lebontásra is. A
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mutatók kidolgozása során a megfelelő minőségfejlesztési és minőségbiztosítási alapelveket
is alkalmazzuk. Az EKF program megvalósítása során fontos számunkra, hogy az előzőekben
bemutatott jellemzőkkel rendelkező mutatók a minőségbiztosítási osztályozásnak is
megfeleljenek. Erre a célra főként a tervezéssel és nyomon követéssel kapcsolatos mutatók a
legalkalmasabbak. A tervezéssel kapcsolatos mutatók hosszabb időszakokra utalnak,
könnyen mérhetők és számszerűsíthetők, valamint célkitűzések tervezésére szolgálnak. A
nyomon követéssel kapcsolatos mutatók eredménymutatók, azonban kiemelten alkalmasak a
kitűzött célok eléréséhez vezető út nyomon követésére.
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Tematikus mutatók kulcsterületekre vonatkozó lebontásban:
Mutatók

Adatgyűjtési
módszerek és
adatforrások

Szakasz

térhasználat

felmérés;
mentális térkép

Helyzetértékelés
Utánkövetés

városhasználat

felmérés;
mentális térkép

Helyzetértékelés
Utánkövetés

közösségi terek
használata

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

kultúrafogyasztás
terei

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

nyitottság az európai
értékek felé

felmérés –
értékszemléletvélemény skála

Helyzetértékelés
Utánkövetés

munka és szabadidő
kapcsolata országos
környezetben,
nemzetközi
kontextusban

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

nyelvi kompetencia,
nyelvhasználat

felmérés

Helyzetértékelés

országos és
nemzetközi
munkaerő-mobilitás

felmérés

Helyzetértékelés

nemzetközi hallgatói
mobilitás

felmérés

Helyzetértékelés

a város
vonzáskörzete

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

Kulcsterületek
TEREK

Landscape

Mobility
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EMBERI
TUDAT

Elméleti és
gyakorlati
tudás

Közösségek

az Európai Unióról
alkotott vélemények

felmérés –
szemlélet és
vélemény skála

Helyzetértékelés
Utánkövetés

Résztvevők
összetétele helyi
kulturális
kezdeményezésekbe
n

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

helyi kulturális
kezdeményezések
típusai

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

helyi kulturális
kezdeményezések
rendszeressége

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

kultúrafogyasztás
rendszeressége

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

kultúrafogyasztás
formái, típusai

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

várossal kapcsolatos
ismeretek

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

elégedettség a
városrész
közösségével

felmérés –
elégedettségi
skála

Helyzetértékelés
Utánkövetés

elégedettség a
városrész társadalmi
életével

felmérés –
elégedettségi
skála

Helyzetértékelés
Utánkövetés

kulturális igények,
szükségletek
feltérképezése

felmérés

Helyzetértékelés

kulturális
igényekkel,
szükségletekkel

felmérés

Utánkövetés
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kapcsolatos
elégedettségi szint

IDŐ

Múlt

Jövő

önkéntes
tevékenység

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

Középiskolás
tanulók társadalmi
élete

fókuszcsoportinterjúk

Helyzetértékelés
Utánkövetés

a helyi lakosok
közösségi élete,
közösségi értékei

helyi felmérés

Bevonás

országos kép

médiafelmérés

Bevonás

helyi identitás
„Debreceni
szemléletmód”

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

Etnikai, vallási,
nemzeti
kisebbségekről
alkotott vélemény

felmérés –
szemlélet és
vélemény
skálák

Helyzetértékelés
Utánkövetés

SMART city
funkciók ismerete

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

SMART city
funkciók használata

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

a közösségi média
virtuális felületein
megjelenő vélemény

tartalomelemzés

Bevonás
Megvalósítás
Utánkövetés
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Horizontális mutatók:
Mutatók

Horizontális
mutatók

Adatgyűjtési
módszerek és
adatforrások

Szakasz

Az EKF programhoz
fűzött várakozások és
eredmények a lakosság
körében

felmérés

Helyzetértékelés
Utánkövetés

Az EKF programhoz
fűzött várakozások és
eredmények a
tudományos élet
résztvevői körében

egyéni és
fókuszcsoportos
interjúk

Helyzetértékelés
Utánkövetés

Az EKF programhoz
fűzött várakozások és
eredmények a kulturális
élet résztvevői körében

egyéni és
fókuszcsoportos
interjúk

Helyzetértékelés
Utánkövetés

A kulturális
intézmények és
szolgáltatások szintjének
értékelése a tudományos
élet résztvevői körében

fókuszcsoportinterjúk

Helyzetértékelés
Utánkövetés

A kultúrafogyasztási
lehetőségek értékelése a
tudományos élet
résztvevői körében

fókuszcsoportinterjúk

Helyzetértékelés
Utánkövetés

A kulturális
intézmények és
szolgáltatások szintjének
értékelése a kulturális
élet résztvevői körében

fókuszcsoportinterjúk

Helyzetértékelés
Utánkövetés

A kultúrafogyasztási
lehetőségek értékelése a
kulturális élet résztvevői
körében

fókuszcsoportinterjúk

Helyzetértékelés
Utánkövetés

Az EKF
médiamegjelenései

médiafelmérés

Bevonás
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Megvalósítás
Utánkövetés

Az EKF események
résztvevőinek aránya,
társadalmi és
demográfiai jellemzőik,
kisebbségi státuszuk

programok nyomon
követése
(eseményspecifikus
kérdőívek)

Megvalósítás

Az EKF
megvalósításában részt
vevő szervezetek száma
(civil szervezetek/
intézményi
szektor/vállalkozások)

statisztikai összesítés

Megvalósítás

Az EKF eseményekhez
fűződő művészeti és
kulturális
együttműködések száma
(országos és
nemzetközi)

statisztikai összesítés

Helyzetértékelés
Megvalósítás

Kulturális események
száma az EKF évben

statisztikai összesítés

Megvalósítás

Az EKF programokkal
elégedett emberek
száma

Programok nyomon
követése
(eseményspecifikus
minőségbiztosítási
kérdőívek)

Megvalósítás

európai látogatók száma

statisztikai összesítés

Megvalósítás

Az EKF programokban
résztvevők hozzáállása a
kisebbségi csoportokhoz

programok nyomon
követése
(eseményspecifikus
kérdőívek)

Megvalósítás

Az EKF
megvalósításában részt
vevő önkéntesek száma

statisztikai összesítés

Megvalósítás
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Milyen alaptanulmányokat és -felméréseket kíván alkalmazni – ha vannak ilyenek?


“Debrecen 2018” kutatás – a lakossági felmérés adatgyűjtéséből származó adatbázis.
Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, Debrecen, 2018



Cultural access and participation [Kulturális hozzáférés és részvétel] – jelentés (Special
Eurobarometer no. 399, 2013)



Culture statistics [Kulturális statisztika] (Eurostat, 2016-os kiadás)



Debrecen Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázati anyag elkészítésének támogatása
érdekében Debrecen lakosai körében, valamint regionális és országos szinten végzett
kulturális felmérés (Real-PR 93., 2016)



Debreceni kulturális audit – jelentés (KPMG, 2017)



Kovách Imre: Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban
(OTKA kutatás) (2013–2016) – országos szintű reprezentatív adatgyűjtés regionális
adatbázisa (Észak-Alföld régió)



Magyar fiatalokról szóló kutatás, 2016 – országos szintű reprezentatív adatbázis
regionális adathalmazai (Észak-Alföld régió)



Murányi István (2017): Azonosság vagy különbözőség. Fiatalok nemzeti identitása és
előítéletessége négy városban. Educatio, 26(3), 388-403



The Cultural and Creative Cities Monitor [Kulturális és Kreatív Városok figyelője]
(Európai Bizottság, Joint Research Centre, 2017-es kiadás)

Milyen időkeretben és milyen gyakorisággal történik majd értékelés?

Debrecen EKF 2023
SZAKASZOK

TEVÉKENYSÉGEK

Helyzetelemzés
(kiinduló adatok,
értékek
meghatározása)

a lakosság körében végzett, feltáró, reprezentatív felmérés
feltáró fókuszcsoportos és egyéni interjúk a tudományos szektor
képviselőivel
feltáró fókuszcsoportos és egyéni interjúk a kulturális szektor
képviselőivel
feltáró fókuszcsoport interjúk középiskolásokkal

Részvétel
(elemzések,
felmérések)

a városról kialakult kép országos szintű felmérése
helyi kérdőíves felmérések (közösségi élet és a helyiek értékei)
adatelemzések (felmérés, fókuszcsoportos interjúk, egyéni interjúk)
az adatelemzések eredményeinek közzététele, disszemináció
mutatórendszer kidolgozása
esemény monitorozás kidolgozása és tesztelése
közösségi médiatartalmak elemzése
médiafelmérés

Megvalósítás
(az esemény
éve)

Utánkövetés

esemény monitorozás
programspecifikus kérdőíves felmérés
időszaki jelentések, gyorsjelentések
médiafelmérések
közösségi médiatartalmak elemzése

a reprezentatív lakossági felmérés eredményeinek követése
a tudományos szektor képviselőivel végzett feltáró fókuszcsoportos
és egyéni interjúk eredményeinek követése
a kulturális szektor képviselőivel végzett feltáró fókuszcsoportos és
egyéni interjúk eredményeinek követése
a középiskolásokkal végzett fókuszcsoportos interjúk eredményeinek
követése
záró tanulmányok, elemzések monitorozási jelentések készítése
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A program nyomon követése és értékelése céljából rendelkezésre áll egy 400 000
eurós elkülönített keret az EKF projekt programköltségvetésén belül a 2019-2024
időszakra vonatkozóan (lásd: 31. kérdés).

Hogyan határozná meg a „sikert”?
Míg a teljes értékelési program a siker egyes elemeinek meghatározására és megismerésére
szolgál, létezik néhány olyan sikerességi kulcskritérium, amely a célok egészének tekintetében
kap központi szerepet.
A „siker” mindenekelőtt azt jelenti számunkra, hogy a projekt hozzájárul és növeli Debrecen
és a környező régió lakosainak általános életminőségét és egyéni jólétét. Sikernek tekintjük,
ha az érdekeltek – akik közvetlen vagy közvetett módon, különféle kapacitásokkal részt
vesznek a tevékenységekben –, vagy az egyszeri látogatók értékelései alapján törekvéseink
jelentős hozzájárulást adtak a közösség életéhez. Gyakorlatiasabb megközelítésben a siker azt
jelenti, hogy a folyamatban lévő változások nyomon követését segítő értékelési felmérések
mély, átható és hosszú távú szemléletváltást, mindennapi életminőség-változást, valamint a
társadalmi interakciók és kölcsönös bizalom tekintetében bekövetkező minőségjavulást
mutatnak. Mérési eszközeinket úgy alakítjuk ki, hogy azok lehetővé tegyék ezeknek a
sikerességi kritériumoknak a gyakorlati alkalmazását a változások mérésének elősegítése
érdekében.
A céljaink eredeti dimenzióiban szereplő sikerességi kritériumokat az 1. kérdés utolsó
szakaszában leírt élethelyzetek tekintetében határoztuk meg. Az értékelési felmérések ezt az
átfogó célt szolgálják. Ez azt jelenti, hogy „saját bőrünkön” érezzük a változást, mindennapi
élethelyzetekben. Látni fogjuk, hogy a lakosok jelentős részének megnyílnak a kilátásai, és
különösen azok, akik jelenleg nem vesznek teljes mértékben részt a kulturális életben, aktívabb
részvételt mutatnak. Tapasztalni fogjuk, hogy megélénkülnek a társadalmi kapcsolatok és
megerősödik a lojalitás egy olyan közösség irányába, amely a külvilág felé is befogadó és
nyitott, valamint olyan mérhető változást figyelhetünk meg a kulturális életben, amely
meghatározó jellemzője lesz Debrecennek, mint európai városnak, amely vidéki hátországával
és a határokon átnyúló partnervárosaival egyaránt szoros kapcsolatot ápol.
Röviden tehát a sikert a jelen pályázati anyagban kitűzött, mérhető formában elért célok,
illetve a fő teljesítménymutatókban megfigyelt tartós javulás jelentik. Ennek
eredményeképpen a hosszú távú kulturális stratégia megvalósítását világosan kommunikált és
megosztott mutatókra bontottuk le, amelyeket minden olyan érdekelt fél nyomon követhet, aki
részt vesz a közös célok elérésének folyamatában.
A siker elsősorban azt jelent, hogy 2030-ra Debrecen egy élhető és szerethető város lesz, ahol
az erőteljes gazdasági fejlődés és az EKF címnek köszönhető szemléletváltás kiegyensúlyozza
és kiegészíti egymást egy fényesebb jövő érdekében.
U2/ EURÓPAI DIMENZIÓ
K09 Részletezze a tevékenységek hatókörét és minőségét
– Az európai kulturális sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd és az európai polgárok
nagyobb kölcsönös megértésének előmozdítása;
– Az európai kultúrák, a kulturális örökség és történelem közös vonásainak kiemelése,
valamint az európai integráció és az aktuális európai témák megvilágítása;
– Az európai művészek bevonása, továbbá különböző országok szereplői vagy városai
közötti együttműködés, valamint a nemzetközi partnerségek igénybe vétele.
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Nevezzen meg néhány európai és nemzetközi művészt, gazdasági szereplőt és várost,
amelyekkel együttműködést tervez, valamint részletezze a kapcsolat jellegét. Nevezze meg
azokat a nemzetközi partnerségeket, amelyeket a város már létesített, illetve létesíteni
tervez.
Miközben új távlatok nyílnak a város bővülő gazdaságának és idegenforgalmának
köszönhetően, amit az egyetem és az üzleti szektor nemzetközivé válása és a város
megközelíthetőségének a folyamatos javítása kísér, Debrecen megérett a teljes átalakulásra,
a pszichológiai és kulturális megközelíthetőség terén is. Egy átalakulás nem lehetséges a
kultúra eszközével történő problémamegoldás irányában mutatott, erős és újító jellegű
megközelítés meghonosodása nélkül. Debrecen készen áll a feladatra, hogy az európai
párbeszéd egyik színterévé váljon. Ide nyúlik vissza a szlogenünk első fele: Közös avagy
megosztani. Ez a pályázat a tapasztalatok, a vélemények, a történetek és a megoldások
európai szintű megosztásáról szól, amit a kultúra és a művészetek támogatnak.
Európa számít
A kulturális programunkat úgy alakítottuk ki, hogy az tükrözze az európai partnerekkel az
ötletek és elgondolások megosztását, a párbeszédet, miközben úgy tekint a jövőbe, hogy nem
hagyja figyelmen kívül a múltat sem. A közös értékek, történelem és örökség előtérbe
helyezése, továbbá a helyi, regionális és kontinentális kontextusban megjelenő, egyedi
különbségek kiemelt szerepének hangsúlyozása minden egyes kulcsfontosságú
programterületet áthat.
Őszintén hisszük, hogy a kulcsfontosságú témák olyan lényegi kérdéseket vetnek fel (lásd:
Q04, Q12), amelyeknek európai (vagy akár globális) vonatkozások tulajdoníthatók, miközben
mindegyik a helyi hagyományokban, körülményekben vagy szükségletekben gyökerezik (vagy
azoknak részét képezi). Egyes programterületek az Európa jövőjével kapcsolatos, alapvető
kihívásokat érintik. Ezek Európában más közösségek tekintetében is relevánsak.
A Debrecen 2023 programmal az európai értékeknek kívánunk hangsúlyt adni, továbbá modellt
szeretnénk bevezetni azok tevékeny megvitatásának és kidolgozásának módját illetően:


A tudatosság fokozása Európában a környezeti fenntarthatóság terén (#LANDSCAPE):
Ezt olyan projekteken keresztül kívánjuk elérni, mint a már hagyományosan
megrendezett, kiemelt Horizont Fesztivál, amely az ember és a természet között újfajta
harmóniát határoz meg a kultúra eszközével, miközben a biológiai sokféleséget is
elősegíti. Az Európát a tervek szerint körbejáró Travelling Ox út a fenntartható
mezőgazdaságot népszerűsíti, és támogatja a természetes, kiváló minőségű élelmiszerek
iránti tudatosságot.



Az európai együttműködés és integráció újraértelmezése (#MOBILITY): A The
Missing Twins 2023 programelemmel meg kívánjuk osztani az EKF-címet mind az öt,
korábban az Egyesült Királyságból kandidáló várossal – tekintet nélkül arra, hogy
akkor a Brexit milyen hatással jár. (Ez akár még új kitekintéseket is megnyithat az EKFpartnerség értelmezésével kapcsolatban.) Szintén széles körű együttműködést tervezünk
a szomszédos Ukrajnával, ami legalább hat város művészeire, szervezeteire és
önkormányzataira terjed ki. Mindezekkel a projektekkel, valamint Grúzia (Georgia) és
Szerbia szervezeteivel, Bosznia-Hercegovinának a 2024-es EFK-címre jelentkező
városaival (Banja Luka és Mostar), a szintén a pályázatban érintett norvég várossal
(Bodø) való partneri kapcsolattal egyértelműen egy integratív és holisztikus Európakép mellett tesszük le a voksot. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az EKF-fel kapcsolatos
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terveink Európára, mint egészre tekintenek. Ha azt mondjuk, „mi, európaiak”,
egyértelműen kitekintünk és számítunk az ukránok, szerbek, grúzok, bosnyákok és
mások eredményeire – tekintet nélkül arra, hogy az uniós tagság tekintetében azok
milyen hivatalos státusszal rendelkeznek.


A kultúrák és vallások közötti tolerancia és párbeszéd elősegítése és erősítése
(#MOBILITY, #COMMUNITIES): A Show Your Spices elnevezésű eseményhez
hasonló programsorozatokkal közelebb hozzuk egymáshoz a nagyon különböző
kulturális háttérrel rendelkező embereket – ez esetben a csapatokban való főzés jelenti
a kiinduló pontot a kölcsönös megértés elősegítése felé. A Soul Leaders projekt a
különböző vallási közösségek közötti megértést kívánja támogatni, ideértve az
iszlámmal folytatott párbeszédet is.
Számos keveset utazó és nyelveket nem beszélő csoport és közösség híján van az ilyen
közvetlen kapcsolatoknak, a párbeszédnek. A Panel projekt részeként Debrecenből és
más európai nagyvárosokból közösségi csoportok látogatnak egymáshoz, hogy
tanulmányozzák egymás egyesületi szervezeteit, az emberek elérését szolgáló
módszereket, az eseménytervezési módokat, valamint a kulturális és társadalmi
kezdeményezéseket. Ez akár az európai városok közötti, alulról szerveződő
„testvérkerületi” partnerkapcsotokhoz is elvezethet. Debrecen Tócóskert kerülete és a
németországi Bréma Tenever kertvárosa egy kísérleti projekt elindításában állapodott
meg.



Új jövőképek kidolgozása egy erősebb Európáért (#FUTURE): Az A Soul for Europe
Debrecen Forum létrehozásával célunk Európa számára jövőbeli koncepciók
kidolgozása, aminek eszköze a társadalom különböző tagjainak meghívása a
munkafolyamatba. A fórum érdeklődésének homlokterében álló témák sok európai
várost érintenek; ilyenek a városok felelőssége Európában, a periféria és a
városközpontok között gyakorta tapasztalható feszültségek, valamint Európa globális
szerepe. A cél egy alulról induló stratégia felépítése a döntéshozatal/kormányzat
különböző szintjein, valamint Európán belül a civil részvétel előtérbe helyezése.

Egyes programok olyan témákat emelnek ki, amelyek nem kapnak helyet az európai
intézmények tevékenységében, mint amilyen a nyelvek népszerűsége és a nyelvek iránti
tudatosság. Ki ismerné fel a szlovén és a szlovák szövegek közötti különbségeket? És ha az észt
és finn nyelvről van szó? A From Island to Island programmal az európai nyelvek
sokszínűségét fogjuk bemutatni – beleértve a kevésbé ismert tájnyelveket – a városszerte
működő hagyományos borbárokban rendezett költészeti és zenei eseményeken keresztül.
Együttműködés, együttműködés, együttműködés...
Közreműködők, intézmények és szervezetek szerte Európából
Az első pályázati anyag számos kulturális és tudományos kapcsolatot és együttműködési
lehetőséget felsorol Debrecen olyan intézményeivel összefüggésben, mint a MODEM, Kodály
Filharmónia Debrecen, az egyetem, az önkormányzat és mások. Természetesen a jövőbeli
program kialakításakor ezekre a kapcsolatokra támaszkodhatunk, illetve támaszkodni is
fogunk. Ugyanakkor a pályázati folyamat jelen szakaszában szeretnénk figyelmünket az olyan
új, az EKF-hez szorosan kapcsolódó partnerségekre fordítani, amelyek a pályázati
folyamatban alakultak ki, és az előttünk álló években szisztematikusan bővülni fognak.
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IDE KERÜL A PARTNERSHIP NETWORK TÉRKÉP, ALATTA ADATOKKAL
(HÁNY ORSZÁG, HÁNY VÁROS, HÁNY SZERVEZET)
A következő hivatkozásra való kattintással letölthetők a partnerségi
megállapodások
és
partnereink
által
adott
szándéknyilatkozatok:
http://bit.ly/debrecen2023_partnership_agreements
Az értékelő bizottság jelentését, valamint az előválogatási szakaszban keletkezett ajánlásokat
olvasva úgy éreztük, hogy jobb, ha a stratégiai együttműködésekre koncentrálunk, és
lényegesen nagyobb mértékben vonunk be európai szakértőket az ajánlatban szereplő egyes
alaptémák kidolgozásába.


Fejlesztés a KKI területén: Debrecen kreatív iparági fejlesztési stratégiáját a
CreaCity Budapest dolgozta ki; egy olyan tanácsadó cégről van szó, amely
szakterületének a városok fejlesztését, az innovációt és a vállalkozások népszerűsítését
tekinti, miközben széles körben ápol kiváló kapcsolatokat városok, szervezetek és
intézmények nemzetközi hálózatával. A CreaCity az európai kulturális és kreatív iparág
európai fejlesztési gyakorlatainak egyes elemeit beépítette Debrecen stratégiájába:
ilyenek voltak Grazból a Creative Industries Styria (AT) és Brnóból az ImpactHub (CZ).
Továbbá a Debrecennel való jövőbeli, KKI-szempontú együttműködésre tekintettel
felvette a kapcsolatot egyetemekkel és szervezetekkel olyan városokban, mint az
ukrajnai Lviv, a romániai Kolozsvár [Cluj-Napoca] és Nagyvárad [Oradea], továbbá a
szlovákiai Kassa [Košice]. A pályázat előkészítése során látogatást tettünk a Creative
Industry Košice (CIKE) szervezetnél, hogy tanulmányozzuk annak működését. Ezek a
tapasztalatok és gyakorlatok segítettek a Debrecen Kreatív és Kulturális Fejlesztési
Ügynökség kialakításában.



Közönségfejlesztés: Az EKF program szempontjából a közönségfejlesztési stratégia
kiinduló pontja egy workshop volt, amelyen a debreceni, budapesti és európai jó
gyakorlatokat bemutató intézmények képviselői vettek részt: a szerbiai Újvidékről
[Novi Sad] a Matica Srpska Galéria a „HearMe” elnevezésű kreatív európai
közönségfejlesztési projektet mutatta be, míg az osztrák Künstlerhaus Vienna ismertette
a modellintézményként betöltött szerepét egy, az Európai Bizottság által 2017-ben
elvégzett közönségfejlesztési tanulmány keretei között.



Tér – Tömb – Közösség: Az egyik leginkább összetett projektünk a Debrecenben, a
kommunizmus korszakában épült hatalmas lakótelepek szociális, városi,
kulturális fejlesztését hivatott előmozdítani. Mivel ez a kihívás számos európai
városban jelen van, a témát hazai és európai szakértőkkel vitattuk meg. Ennek körében
kutatók és várostervezők érkeztek Bern, Prága, Bréma, Linz, Kassa [Košice] és
Kolozsvár [Cluj-Napoca] városából. Ennek eredményeként létrejött a Panel projekt (a
„panel” szó itt az országszerte jellemző, előre gyártott építőelemekre utal).



A helyi közösségek aktiválása (az önkormányzatokat érintő TOP 6.9.2. „Helyi kerületi
közösségek fejlesztése” uniós projekt keretében): a Christian Potiron, EKF tanácsadó
és Sikko Cleveringa, közösségi központokkal foglalkozó szakértő által vezetett
workshopok segítettek kialakítani az Exchangers projektet.

Az európai szakértőkkel, intézményekkel és EKF-partnerekkel való több személyes találkozó
és megbeszélés előmozdította projektjeink megtervezését, valamint az európai dimenzió
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erősítését (pl. Exchangers, The Missing Twins 2023, Horizont Fesztivál, Heights and
Mounts, Panel, A Soul for Europe Debrecen Forum, Science behind Culture).
Speciális szakterületekről érkező szakértőkkel folytak egyeztetések a Debrecen 2023 program
egyes döntő fontosságú szempontjairól. Az érintett szakértők közé tartozott Jordi Baltà a
barcelonai UCLG részéről, aki a fenntartható kulturális fejlesztésekről adott tanácsot,
valamint az UCLG kísérleti projektjeként megvalósított városi partnerséget ismertette, továbbá
Erhard Busek, Ausztria korábbi alkancellárja és az A Soul for Europe kuratóriumi tagja, aki
pedig a pályázat európai dimenziójával kapcsolatban osztotta meg véleményét. A 2023-as év
ünnepi eseményeinek előkészületeit és koncepcióját (ideértve a nyitó, a féléves és a záró
eseményt is) az egyesült királyságbeli színházi rendező, Chris Baldwin tervezte meg, aki
várhatóan tovább dolgozik velünk a 2023-as ünnepségeken.
A pályázatot készítő csapatunkat úgy állítottuk össze, hogy az széles körben felölelje a
nemzetközi kulturális teret és az EKF-fel kapcsolatos szakértelmet. Nemzetközi csapatunk
tagjai: Franciaországból Christian Potiron, Horvátországból Dorian Celcer, Romániából
András Farkas és Ukrajnából Olexandr Wesselényi.
A kulturális-művészeti programok megtervezésében széles körben vesznek részt olyan
intézmények, szervezetek, hálózatok, művészek, kurátorok, tudósok, valamint más előadók és
közreműködők, akik ezen európai szintű partnerségben való részvételüket már
megerősítették. (A részletek lásd a 13. kérdésnél). Az első pályázatunk kapcsán az értékelő
bizottság kiemelte, hogy ambiciózus megközelítés a programok 75%-át európai partnerekkel
együttműködésben megvalósítani. Örömmel számolunk be arról, hogy jelen végleges pályázat
13. kérdésében felsorolt projektek 80%-ához csatlakoztak részvételüket megerősítő
partnerek Európából, így ami az európai dimenziót illeti, törekvéseink változatlanok.
Ez számunkra prioritás, mivel Debrecenben a kulturális tevékenységek nemzetközivé tétele és
szakmai alapokra helyezése jelenti az EKF-projekttel kapcsolatos fő helyi elvárások egyikét.
A Debrecennel hivatalosan is testvérvárosi kapcsolatban lévő városok támogatják
az EKF-pályázatot. Ezek: az olaszországi Cattolica, a finnországi Jyväskylä, a
litvániai Klaipeda, a lengyelországi Lublin, a romániai Nagyvárad [Oradea], a
görögországi Patras, a bulgáriai Sumen, az oroszországi Sziktivkar, a németországi
Paderborn, a csehországi Brno.
A kárpát-medencei szomszédság megerősítése
A kulturális hálózatépítésnek Debrecen esetében egészen egyedi háttere van: Az elmúlt
századok során az iskolaközpontként működő Debreceni Református Kollégium vonzásában
oktatási intézményeknek egy kifejezetten erős hálózata alakult ki, leginkább vidéki általános
iskolákra épülő módon. Ezeket nevezték a magyarban partikuláknak (a latin szó eredeti
jelentése részecske, mely az angolba is ezzel a jelentéssel került át, mint particle). Debrecen
rendkívül erős kulturális, oktatási és vallási kapcsolatokat ápolt a régió településeivel e
„partikularendszeren” keresztül, amely a várostól 150 km-es körzeten belül fogott össze
településeket.
A Debrecen által benyújtott pályázatban a regionális együttműködési hálózat magában foglalja
a Románia, Szlovákia, Ukrajna és Lengyelország szomszédos régióiban (valamint
Magyarország északkeleti részén) található városokat is. Ez a területi alapú együttműködési
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koncepció a már létező Kárpátok Eurorégió országaihoz kapcsolódik, ugyanakkor nem
korlátozódik annak a konkrét hivatalos határokon belüli területeire. Éppen ezért Debrecen EKF
programja úgy is felfogható, mint az ezeknek az országoknak a kultúra, kreativitás és a turizmus
területein adott ösztönzés. Ennek a hálózatnak a fejlesztését ugyancsak indokolja a (gazdasági,
oktatási, egészségügyi, közlekedési és kulturális területeken folytatott) fokozott együttműködés
szükségessége is. Emellett a hálózatépítésen keresztül Debrecen képessé válik a régió egyetlen
nem uniós országa, Ukrajna esetében az európai integráció elősegítésére is.
A Kárpátok Eurorégió megalapítására Debrecenben került sor 1993-ban. E keretben
egyesülnek öt közép-kelet-európai ország határmenti régiói. Területe 145 000
négyzetkilométer, illetve lakossága 15 millió fő. A Kárpátok Eurorégió fő célja a közös
tevékenységek összehangolása a tudomány, a környezetvédelem, a kultúra, a sport, az
oktatási csereprogramok és a gazdasági együttműködés terén. Néhány évvel ezelőtt a
szövetség kidolgozta az A Kárpátok Eurorégió Stratégiája 2020 és azon túl című
dokumentumot az ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program (ecstrategy.eu)
részeként.
Debrecen számos szomszédos országbeli önkormányzattal és partnerintézménnyel kötött az
EKF-hez kapcsolódó együttműködési megállapodást. Ezek a megállapodások közös célokat,
kulcsfontosságú területeket és – részben – konkrét projekteket fednek le a Debrecen által
benyújtott pályázat kontextusában:


Románia: Megállapodást kötöttünk Nagyvárad [Oradea] városával arról, hogy 2020tól kezdve állandó „kulturális busz” összeköttetést hozunk létre a két város között abból
a célból, hogy együttműködhessünk a Nagyváradi Egyetem bölcsészkarával
kapacitásbővítés terén, hogy közösen dolgozzuk ki a közösségi művészeti központok
koncepcióját az ún. Exchangers projekt részeként, illetve hogy a kultúra- és turizmusmarketing és -kommunikáció terén tett erőfeszítéseinket szinkronizáljuk. (Több
nagyváradi szervezet és intézmény már megerősítette részvételét számos debreceni
EKF-projektben. Kolozsvár [Cluj-Napoca] különösen fontos számunkra, mint
figyelemre méltó 2021-es EKF-pályázó. A kolozsvári indíttatású, ún. CultureNext
(Candidate Cities’ Network) hálózaton belüli intenzív partnerségen és együttműködésen
felül, kolozsvári kulturális intézmények és egyetemek partnerként vesznek részt több
projektekben: Meeting of the Redcappers, Mememe, A Soul for Europe és Virtual
Carnival. Nagybánya [Baia Mare] (egy másik EKF 2021-pályázó) és Szatmárnémeti
[Satu Mare] szintén megerősítette érdeklődését az együttműködés iránt.



Szlovákia: Kassa [Košice], 2013-ban maga is Európa Kulturális Fővárosa volt, vállalta,
hogy megosztja velünk a közösségi művészeti központok létrehozását érintő projektben
szerzett ismereteit (az Exchangers részeként). Egyúttal az EKF 2013 örökségét
képviselő CIKE Košice szervezettel azon dolgozunk, hogy szisztematikusan fejlesszük
a kreatív szektort. Továbbá kulturális és oktatási intézmények vesznek részt a
következőkkel összefüggő projektekben: Botanica Reloaded, Trans/Missions 2023,
AiR-Port Debrecen, Mememe és Science behind Culture.



Ukrajna: A legmagasabb szintű önkormányzati kapcsolatokat hoztuk létre a következő
közigazgatási egységekkel: Lvov [Lviv], Ivano-Frankivszk [Ivano-Frankivsk],
Vinnicja [Vinnytsia], Beregszász [Berehove], Munkács [Mukacheve] és Ungvár
[Uzhhorod] (ezen felül Debrecen általános partnerségi megállapodást írt alá Harkov
[Kharkiv] városával, melynek szintén része a kulturális együttműködés): Ukrajna
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programunkba integrálásának folyamata egyértelműen látszik a mintegy 13 művészetikulturális projektet átfogó, ukrán partnerekkel folytatott igen széles együttműködésből
(lásd: K13), egy, a csapatunkban dolgozó, Ukrajnáért felelős (és Ukrajnából származó)
kulturális menedzser foglakoztatásából és a városok közt létrejött hivatalos
megállapodásokból.


Lengyelország: Projektalapú szoros együttműködés az ún. Trans/Missions 2023
nemzetközi színházfesztivál keretén belül, melyet a Rzeszów-i színházzal közösen
hoztunk létre.

Debrecen tervei között szerepel, hogy egy, az eddigitől erősebb kulturális és turisztikai
együttműködést valósítson meg a régión belül, különös tekintettel a régión belüli városok
kreatív ipari szférájának közös fejlesztésére. Debrecen ún. Kreatív Ipari Fejlesztési
Stratégiájának [Creative Industry Development Strategy] elemzéseit követve, ennek az
együttműködési folyamatnak az eredményeként egy regionális Kreatív Ipari Klaszter
[Creative Industries Cluster] létrehozása válik lehetővé. Ez az újonnan létrehozandó ún.
Debreceni Kreatív Kulturális Fejlesztési Ügynökség [Debrecen Creative Cultural Development
Agency] hosszútávú célkitűzése is egyben.
E tekintetben együttműködést kezdeményeztünk a (nyíregyházi központtal rendelkező)
Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesülettel [Carpathian Euroregion
Regional Development Nonprofit Association]. Ez az egyesület nagy tapasztalattal rendelkezik
regionális EU-források igénybevétele terén, ami biztató alapot jelent a lehetséges közös
projekteket illetően.
Azonban a pályázatunk hatóköre messze túlmutat szomszédos országokon és a visegrádi
négyeken. Célunk az volt, hogy a megerősített európai partnerség lehető legszélesebb
spektrumát hozzuk létre az ír Galway-tól a grúz Tbiliszin és a portugál Almadán keresztül
egészen a norvég Bodøig az EU-tagságtól függetlenül. Így az együttműködési hálózatunk
mintegy 24 európai ország városait és azok intézményeit, civil szervezeteit és művészeit fogja
össze. (A részleteket lásd a 13. kérdésnél.) Ezen túlmenően együttműködési kapcsolatban
vagyunk korábbi, jelenlegi és jövőbeli EKF-es és pályázó városokkal (lásd: K11).
Új európai hálózatok
Debrecen kulturális és oktatási intézményei számos európai és nemzetközi hálózat tagjai (pl.
az Agóra Tudományos Központ a The European Network of Science Centres and Museums
(ECSITE) tagja, a Debreceni Művelődési Központ az International Federation of Settlements
and Neighbourhood tagja, míg a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. az
International Federation of Choral Music and European Grand Prix for Choral Singing
Association elnevezésű hálózathoz tartozik). A Debreceni Egyetem az egész világot átfogó,
több száz partnerintézményt magában foglaló hálózattal rendelkezik Brazíliától Dél-Koreáig,
míg az egyetemen tanuló külföldi diákok több mint 100 különböző országból érkeztek.
Azt követően, ha Debrecen elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet, az európai
dimenzió további erősítése az egyik kulcsfontosságú tevékenységi terület marad a továbbiakban
is – mindez azzal a céllal együtt, mely szerint Debrecen nemzetközi profilját erősíteni
szükséges. Ez a szándék magában foglal egy újabb szempontot is – ami nem más, mint az
elkötelezettség a megfelelő nemzetközi hálózatok és szervezetek irányába abból a célból, hogy
az így elérhető kollektív kapacitásból és szélesebb partnerválasztékból megfelelően
profitálhassunk. Ennek érdekében úgy döntöttünk, hogy a Debrecen 2023 előtti felkészülési
időszakot arra használjuk fel, hogy a nemzetközi hálózatokat sokkal célirányosabban közelítsük
meg, hogy a város számára kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb fejlődési lehetőséget
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biztosíthassunk. Debrecen új és aktív európai szerepkörének alapján készen állunk arra, hogy a
következő európai hálózatok és platformok aktív tagjaként dolgozzunk ki a jövőre vonatkozó
stratégiákat:


Eurocities: 2018 augusztusában Debrecen úgy döntött, hogy csatlakozni kíván ehhez a
brüsszeli központú, önkormányzatokat tömörítő hálózat gazdasági fórumához
(melynek több mint 140 város a tagja és majd 50 partnerváros működik együtt e
kezdeményezésen belül).



A Soul for Europe (ASfE) – Cities for Europe: Pályázati anyagunk előkészítése során
felvettük a kapcsolatot az ASfE-vel, hogy együttműködést alakítsunk ki a jelenlegi és
jövőbeli európai témaköröket illetően. Ennek eredményeként Debrecen polgármestere
meghívást kapott, hogy aktív résztvevője legyen az ún. „Cities for Europe”
konferenciának Berlinben (2018. november 9-én). A „Cities for Europe” hálózatot
Berlin és Guimarães városa alapította 2012-ben – abban az évben, amikor Guimarães
volt Európa Kulturális Fővárosa. Azzal, hogy csatlakozik ehhez az eseményhez,
Debrecen szerephez jut az Európa jövőjét illető stratégiai párbeszédben. Az itt
megvitatandó témák közé tartozik az ún. European Citizen Convention, az Urban
Agenda of the European Commission elnevezésű projekt és az EKF-program
kidolgozása. Az ASfE-vel zajló együttműködés nagyon jól alakult az előkészítési
időszak során. További eredményként tárgyalásokat folytattunk a városok fenntartható
együttműködéséről valamint olyan kulturális kezdeményezésekről, amelyek arra
bátorítják a polgárokat, hogy elkötelezetten részt vegyenek Európa jövőjének
alakításában. E folyamatban Bécs, Trieszt, Fiume (Rijeka), Kolozsvár (Cluj-Napoca) és
Debrecen fog részt venni.



United Cities and Local Governments (UCLG): Olyan városként, mely fenn kívánja
tartani az egyensúlyt a fenntartható gazdasági és kulturális fejlődés között, Debrecen
nagymértékben hagyatkozik a nemzetközi szakértelemre. Az ún. Pilot City
programme of UCLG Agenda 21 olyan eszköznek tűnik, amely megfelelő a fenntartható
jövő tervezése szempontjából. 2018. október 2-4. között az UCLG képviselője
látogatást tett Debrecenben, hogy találkozzon a város, az egyetem, az EKF-program és
a helyi gazdasági élet képviselőivel annak érdekében, hogy megbeszéléseket
folytassanak a Pilot City program részleteit illetően és az együttműködés további
lépéseinek meghatározására vonatkozóan.



Culture Action Europe (CAE): A CAE-t az előkészületi időszakban kerestük meg
azzal, hogy az együttműködés lehetőségét megvizsgáljuk. Ennek eredményeképpen a
Debrecen 2023 programot hivatalosan is meghívták, hogy legyen a CAE tagja, ami az
EKF-program segítségére lesz abban, hogy nagyobb hozzáférése legyen az európai
szervezetekhez és hálózatokhoz. A CAE a jelen pályázat értékelési és nyomon követési
koncepciójának felügyeletét is ellátta (K08), és készen áll arra, hogy a jövőben a
Debrecen 2023 csapat rendelkezésére bocsássa az erre vonatkozó szakértelmét.

Átalakulásban levő városként Debrecen az EKF-cím segítségével a kulturális szféra szakmai
és nemzetközi jellegét is fokozni kívánja, ám ugyanakkor azt egy szélesebb fejlesztési program
részének is tekinti. Ezért mind a város, mind pedig az EKF-program próbál olyan európai
projekteket létrehozni vagy azokhoz csatlakozni, amelyek biztosítják a tudástranszfert és az
európai szintű cserelehetőségeket:
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Movement project – URBACT III Program: Ennek a projektnek a keretében Debrecen
segítséget kap, hogy a kiemelkedő egyetemi város Groningen (Hollandia) által használt
jó gyakorlatokat átvegye. A projekt a tudásalapú gazdasági fejlődésre és a
nemzetköziesítés hatékony irányítására összpontosít. Az olyan további partnerekkel,
mint például a német Magdeburg – az EKF 2025 címre pályázó város – valamint a cseh
Zlín, ezt az európai tudástranszfer-projektet 2018 októberében adták be. (Debrecen
oldaláról projektpartnerként az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ
jár el.)



Tandem cross-border collaboration programme with the European Cultural
Foundation (ECF) and MitOst e.V.: A Tandem egy gyakorlatalapú együttműködési
program, amely kulturális kezdeményezéseket, szervezeteket, társadalmi
vállalkozásokat és közintézményeket támogat, amelyek határokon átívelő
jelentőségteljes és fenntartható munkakapcsolatokban vesznek részt. A Tandem munkaés mentorálási módszert az ECF (Amszterdam) és a MitOst (Berlin) elnevezésű
szervezetek hozták létre 2011-ben. Azóta több mint 500 kulturális újítót és azok
szervezeteit látta el egész Európában pán-európai csere- és tanulási tapasztalattal,
melynek segítségével olyan stratégiai készségeket hoztak létre, amelyekre helyileg volt
szükségük. Az előkészületeink folyamán azzal az ötlettel kerestük meg az ECF-et és a
MitOst-ot, hogy közösen tervezzünk meg egy olyan programot, amely konkrétan
Debrecen és más EKF-városok számára készült, és amelyben 4-5 további EKF és a
2020-2024 közti időszakra pályázók vesznek részt. (Ebben a tekintetben a Tandem
Leeuwarden tekinthető sikeres Tandem EKF-nek.) A Tandem-mel megállapodtunk
abban, hogy a további részleteket kidolgozzuk egy ilyen közös európai
kapacitásbővítési projektre vonatkozóan 2019-ben és feltérképezzük a további
forrásbiztosító partneri kapcsolatok lehetőségeit, amelyek közprogramok számára
elérhetők, csakúgy, mint a magánalapítványok által rendelkezésre állókat az egész év
során. 2020-ban tervezzük a „Tandem EKF” beindítását.

A pályázat előkészítése során felvettük a kapcsolatot az EUNIC Hungary Cluster nevű
klaszterral is, akik felkészültek konkrét lépések megtételére a végső pályázati döntést követően.
Emellett több európai ország kulturális intézményei úgy vesznek részt az együttműködési
szándékot már megerősített partnerekként (ideértve a British Council, az Estonian Institute és
a Goethe-Institute intézeteket), továbbá egyeztetéseket folytatunk a Creative Europe Desk
Hungary elnevezésű intézménnyel is (lásd még a 28. kérdés alatt).
Szeretnénk jobban átlátni az UNESCO Creative Cities Network nevű hálózatát, mivel
Debrecennek középtávon szándékában áll pályázni az UNESCO City of Music címre is. Ebből
a szempontból nem véletlen, hogy megerősített kapcsolatot létesítettünk a következő
szervezetekkel: a The International Federation of Choral Music, a Jeunesse Musique
International, a Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE) (amelyek
partnerként részt vesznek a The European Symphonic Orchestra of Debrecen projektben)
valamint az European Forum of Music. (Ez utóbbit, az EFM-et szívesen látjuk 2023-ban
Debrecenben, hogy itt rendezze meg éves közgyűlését.)
Programunk egyúttal erős tudományos–egyetemi elemet is tartalmaz több projekt formájában
és a Debreceni Egyetem képviseletében. A The World Science Forum elnevezésű
rendezvénynek – melyet 2023-ra terveznek Budapestre és melynek házigazdája a Magyar
Tudományos Akadémia lesz – egy külön szekciója lesz Debrecenben, az EKF évében.
Hasonlóképpen, az European Network of Science Centres and Museums (ECSITE)
konferenciája szintén Debrecenben kerül megrendezésre 2023-ban az Agóra Tudományos
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Központ irányításával. Mindkét rendezvény erősíteni fogja a The Future Academy és a Science
behind Culture projekteket. Ráadásul az utóbbit támogatja a The Nuclear Physics European
Collaboration Committee (NuPECC) és a The European Research Infrastructure for Heritage
Science (E-RIHS) partnersége is.


A különféle hálózatépítési célokra, valamint az európai kezdeményezésekhez és
platformokhoz való csatlakozás érdekében az e célra szánt költségvetési tétel az
EKF-projekt programalkotási költségvetésében (lásd: Q31) 780 000 euró összegű a
2019. és 2024. közötti időszakra.

K10 Hogyan tudja ismertetni a szélesebb európai és a nemzetközi nyilvánosság
érdeklődésének felkeltésére kidolgozott stratégiát?
A stratégia
Elfogadtuk a kihívást, hogy Debrecent vonzóbbá tegyük a szélesebb körű európai közönség
számára, így tehát különböző típusú tevékenységekkel szeretnénk felkelteni az európai
emberek érdeklődését az eseményeink iránt. Arra összpontosítunk, hogy egyensúlyt
teremtsünk a különböző dimenziók között:



valós/virtuális és
helyi/távoli

programok vagy tevékenységek, amelyek a lehető legszélesebb körű demográfiai háttér
számára vonzó.
Valós és helyi
A programok tervezése során elsődleges szempont volt, hogy olyan projekteket és eseményeket
tartalmazzanak, amelyek helyi gyökerekből vagy történetekből táplálkoznak, ugyanakkor
egyedülálló, kiváló minőségű, nemzetközi programokká alakíthatók. Ezekben az
esetekben a szélesebb körű európai érdeklődést a tartalom vonzó és egyedi jellege, a résztvevő
művészek népszerűsége, valamint egy csipetnyi különcség biztosítja (Horizont Fesztivál).
Ezek a programok segítik Debrecent abban, hogy nemzetközi szinten is elismertebb kulturális
várossá váljon.


Horizont Fesztivál: Képzelje el, hogy egy hatalmas, néma diszkóban táncol a nyári
Alföldön, a végtelen égbolt alatt, közben pedig egy olyan helyről csodálhatja a
csillagokat, amelynek természetes éjszakai sötétsége kiemelkedő az egész világon. Ez
csupán egy a Hortobágyi Nemzeti Park fesztiválhagyományaiban szereplő programok
közül. Napközben megtekintheti az elismert nemzetközi művészek által készített
monumentális land-art alkotásokat, esetleg aktívan részt vehet művészeti
tevékenységekben vagy a pásztorok mindennapi hagyományos feladataiban. A
Horizont Fesztivál új, kiemelt program a régióban, amely számos európai országból
idecsalogatja fiatal látogatóit, valamint a helyi családok és kerékpáros csoportok
számára is nagy vonzerővel bír. A trendi életérzés, a minőségi kortárs művészeti
alkotások és a hagyományok találkozása, a jövőorientált, fenntartható szemlélet teszi
ezt az eseményt alkalmassá a Debrecen iránti érdeklődés szélesebb körű felkeltésére.
Az Oerol Festivállal (NL), a COAL szervezetekkel (FR) and Julie’s Bicycle (UK)
csoporttal kialakított partnerkapcsolat pedig európai szinten is garantálja a fesztivál
programjainak kiváló minőségét.
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The European Symphonic Orchestra of Debrecen [Európai Szimfonikus Zenekar]: A
legnagyobb európai zenekarok tagjai között nagy számban szerepelnek kiváló magyar
zenészek, szinte nincs olyan neves zenekar Európában, amelyben ne játszanának
Magyarországon végzett zenészek. A Debrecen 2023 program összeállítási szakaszában
ezekből a kiváló zenészekből egy különleges, nemzetközi zenekar áll össze úgy, hogy
minden meghívott zenész magával hoz egy helyi gyakornokot vagy kollégát. A
koncertet a világhírű karmester, Sir Simon Rattle (UK) vezényli le.



A Soul for Europe Debrecen Forum [Egy lélek Európának debreceni fóruma] (ASFE)
különféle társadalmi szereplők bevonásával tart megbeszéléseket Európa jövőjének és
a városok szerepének sarkalatos kérdéseiről. Az éves workshopokra és a záró fórumra
számos résztvevő (politikusok, véleményvezérek, média) érkezik Debrecenbe Európa
több pontjáról, és az események minőségi médiaorgánumokban kapnak nyilvánosságot.
A projekt kialakítása során napi szintű kapcsolatban állunk az ASFE alapítóival Nele
Hertlinggel (DE) és Volker Hassemerrel (DE), továbbá Mahir Namur (TR) és Kiss
Noémi (HU) stratégiai és nemzetközi kuratóriumi tagokkal.

Számos más program vonultat fel továbbá olyan nemzetközileg elismert művészeket,
kurátorokat vagy rendezőket, akik meghívást kaptak a programban való részvételre és új
alkotások létrehozására:


A Heights and Mounts [Magasságok és hegyek] program az OOE Cultural Quarter Linz
(AT) – a Linz09 Rooftop projekt ötletgazdája – mentorálásával valósul meg, személy
szerint pedig Martin Sturm (AT) kurátor, és Clemens Bauder (AT) linzi építész és
képzőművész vezetésével.



A Soul Leaders [Lelki vezetők] bemutatja a 100 Organ Tour [100 orgona turnéja]
programsorozatot, a lipcsei Szent Tamás-templom és a párizsi Notre Dame
orgonistájának közreműködésével.



The Future Academy [A jövő akadémiája] neves és kiváló tudósok, kutatók és
művészek elképzeléseit fogja bemutatni a nagyközönségnek. A projekt kuratóriuma
választja ki az eseményen felszólaló meghívottakat. A Kuratóriumi tagok között
szerepelnek olyan nemzetközi hírű tudósok, mint például a CERN korábbi
vezérigazgatója Rolf-Dieter Heuer (DE), vagy az Európai Bizottság magas szintű
tudományos tanácsadó testületének (SAM) jelenlegi tagja.



Az European Heartbeats [Európai szívverések] produkció pedig többek között Gildas
Etevenard (FR), Roger Turner (UK) és Cris Cuttler (UK) világhírű dobosok
közreműködésével kel életre.



2023-ban a MODEM egyéni kiállítást szervez a leginkább nyomatairól, rajzairól és
animációs filmjeiről ismert világhírű johannesburgi sztárművész, William Kentridge
(SA) munkáiból. Ez kétségtelenül hozzá fog járulni a cím birtoklásának évében az EKF
program vonzerejéhez.

Debrecen nagy szabadtéri eseményén, a nyaranta megrendezésre kerülő Campus Fesztiválon a
cím birtoklásának évében egy különleges, Europe 2023 színpad is felállításra kerül, amelyen
más EKF városokból (köztük az Egyesült Királyság kiesett jelöltvárosaiból) érkező híres popés rockzenei előadók lépnek majd fel. A nemzetközi partnerekkel és európai hálózatokkal (pl.
ICSITE, Word Science Forum, European Music Forum) tartott találkozók és konferenciák
szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a város figyelmet kapjon, és jól láthatóvá váljon.
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Valós és távoli
A közönség Európa-szerte belekóstolhat Debrecen életébe olyan rendezvények segítségével,
amelyeknek fizikailag más európai városok adnak otthont. Ezek a rendezvények egyben
meghívást is jelentenek Debrecenbe és az EKF 2023 programra:


The Travelling Ox: Képzelje el, hogy a világhírű magyar szobrász, Szőke Gábor Miklós
(HU) által készített monumentális magyar szürkemarha installáció tíz különböző
európai városba (többek között Budapestre, Plzeňbe, St. Pöltenbe és Nürnbergbe)
látogat el a Debrecen 2023 jóvoltából egy nagyszabású szabadtéri rendezvény keretein
belül. Az installáción belül megjelenő virtuális bemutatókkal, az egyhetes programmal
együtt jár a fenntartható mezőgazdaságról szóló dokumentumszínházi előadások
bemutatása az érdeklődők számára. Az európai turné az ismétlődő jellege, valamint a
szobor monumentális mérete által keltett lenyűgöző hatás miatt kelti fel az érdeklődést.
A projekt európai városok lakosaihoz szól majd, valamint aktuális és fontos európai
témákról kezdeményez eszmecserét.
A projekttel kapcsolatban nagy
médianyilvánosság várható.



Az European Symphonic Orchestra of Debrecen prémium koncertprojektet úgy
terveztük meg, hogy a debreceni eseményt követően turnéra indul. További koncertek
várhatók Ausztriában és több európai városban. Ausztria nem csupán a klasszikus zene
szülőhazája, hanem egy 2024-es EKF városnak is otthont ad. A külföldi koncertekkel a
Debrecen 2023 program nagy nyilvánosságot és európai közönséget kap.



Diplomáciai csatornákon keresztül: A 25 külföldi székhelyű, magyar nemzetközi
intézményből álló hálózat, valamint a magyar diplomáciai küldöttségek és konzulátusok
hálózata szilárd platformot biztosít az információ terjesztéséhez. Promóciós és
kulturális rendezvények keretein belül hatalmas tér nyílik arra, hogy felkeltsük a
közönség érdeklődését. A Balassi Intézet hálózatának kulturális intézményei
(képviseletei) fizikai értelemben véve is információs pontokként szolgálnak Debrecen
népszerűsítéséhez az előkészítés éveiben és 2023-ban egyaránt. A Stuttgarti Magyar
Konzulátuson / Kulturális Intézetben 2018 októberében tartott debreceni bemutatóval
elindultak az ilyen jellegű promóciós rendezvények.



Nemzetközi rendezvényeken keresztül: Kiadványok és bemutatók turisztikai,
művészeti és kulturális fórumokon és vásárokon (pl. TB Berlin, Ferien Messe Linz,
World Travel Market London). Részvétel nemzetközi konferenciákon és külföldi
eseményeken.

Virtuális horizontok
Ahhoz, hogy a lehető legszélesebb körű részvételt érjük el a programokon, a Debrecen 2023 az
egész világon elérhető lesz aktív virtuális részvételi lehetőségen keresztül.


Virtuális karnevál: A Debreceni Virágkarnevál a város igen népszerű, ugyanakkor
hagyományos helyi védjegye. Az online virágkarnevál eszköz vagy a mobil applikáció
használatával a szakértőknek és az érdeklődő lakosoknak egyaránt lehetősége nyílik
megtervezni saját, divatos virágkocsijukat, amelyek részt vesznek a (virtuális
Debrecenben zajló) virtuális karneválon. Az „eseményt” a világ minden tájáról lehet
követni. A díjazott virtuális virágkocsikat a következő évi élő Virágkarneválra
elkészítik, ezzel is hozzájárulva a valós esemény lépésről lépésre történő felfrissítéséhez
és újragondolásához.



The Travelling Ox: Ennek az eseménynek a virtuális eleme lehetővé teszi majd az
európai lakosok számára, hogy VR-szemüvegen keresztül átélhessék a Hortobágy által
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nyújtott élményt (a hagyománykövető életet és a milliónyi csillagtól tündöklő végtelen
égboltot). Bízunk benne, hogy a digitális művészeti megjelenés által arra inspiráljuk az
érdeklődőket, hogy látogassanak el a debreceni programra.


Marketing és kommunikációs stratégiánk kiemelt figyelmet fordít az online
eszközökre. A Debrecen 2023 weboldala magyarul, angolul és németül is elérhető lesz,
egyes tartalmak (és promóciós anyagok) pedig a környező országok nyelvein, szlovák,
román, lengyel és ukrán nyelveken is megjelennek. Ezzel szeretnénk megfelelni a
Kárpátok Eurorégió (a szomszédos országok) igényeinek, hiszen meggyőződésünk,
hogy Debrecennek megvan a képessége arra, hogy e régió számára is vonzó legyen.
2023-as év környékén ezen a területen nem lesz más olyan város, amely az EKF címet
birtokolná. Ezek az országok pedig elérhető távolságban helyezkednek el. Debrecen
remek alternatíva lehet egy olyan pénztárcabarát utazáshoz, amely kiváló minőségű
nemzetközi kulturális programokat foglal magában.

További csatornák


Személyes-nagykövetségi megközelítésen keresztül: Debrecenből származó
művészeket és ismert szakértőket, valamint Debrecent támogató hírességeket és
intézményvezetőket vontunk be, akik saját személyes és szakmai csatornáikon keresztül
népszerűsítik a projektet és a kezdeményezést (pl. Hajdu Szabolcs filmrendezőt vagy
Schell Judit színésznőt, akik mindketten Debrecen város szülöttei.)



Debrecen új, globális közösségei szintén nagykövetként állnak mellettünk.
Együttműködünk a nemzetközi üzleti ágazat képviselőivel, valamint a városban
letelepült nemzetközi hallgatókkal is (további részletek a 48. kérdésben).

K11 Milyen mértékben tervez kapcsolatot kialakítani a város kulturális programjai és az
Európa Kulturális Fővárosa címet viselő más városok kulturális programjai között?
Csatlakozás az EKF családhoz (2016–2018)
Amikor a város kultúráját a fejlődés útjára állítjuk, az EKF városokkal kialakított kapcsolatokat
dinamikus folyamatoknak tekintjük. Debrecen már csatlakozott ehhez a folyamathoz. A
pályázati időszakban Debrecen aktívan gyűjtötte a tapasztalatokat, szaktudást, legjobb
gyakorlatokat és információkat a korábbi EKF városoktól az esetleges buktatókat illetően.
2016–2018-tól kezdve a Debrecen 2023 rendszeresen részt vesz a korábbi vagy jelenlegi EKF
városokban rendezett nemzetközi EKF konferenciákon, workshopokon, képzéseken és
gyűléseken.


2016: A magyar és az egyesült királyságbeli pályázó városok részére rendezett
nemzetközi EKF fórum Pécsett (HU)



2017: Magyar és az egyesült királyságbeli pályázó városok részre szóló pályázatíró
szeminárium Pécsett (HU), CultureNext Network találkozó Kolozsváron [Cluj] (RO),



2018: Fenntarthatóságról és kultúráról szóló Policy Learning Lab Leeuwardenben (NL)
(amely jelentős lendületet adott a kapcsolatépítés és a Horizont Fesztivál kialakítása
tekintetében), Regionális EKF találkozó Újvidéken [Novi Sad] (RS), CultureNext
Network találkozó Aveiróban (PT), S-ECoC képzés Wrocławban (PL).

A CultureNext Network (Jelöltvárosok hálózata) a korábbi 2021-es pályázó város, Kolozsvár
kezdeményezésére jött létre. Debrecen egyetlen magyar városként vesz részt a hálózat
munkájában, egészen a kezdetektől. A hálózat célja, hogy együttműködési lehetőségeket
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teremtsen az EKF jelöltek számára, és támogassa azon városok fejlesztési modelljének
megvalósítását, amelyek nem nyerik el a címet. Debrecen a hálózat által szervezett valamennyi
konferencián és találkozón aktív közreműködőként vett részt, és fog részt venni a jövőben is.
A város kész arra, hogy otthont adjon a 2019-es találkozók valamelyikének.
Az előkészítési szakaszban a Debrecen 2023 aktívan kezdeményezett olyan jelentős EKF
találkozókat és látogatásokat, amelyek során információt, az EKF-örökséggel kapcsolatos
tanácsokat, legjobb gyakorlatokat gyűjtöttünk a pályázathoz és a közös projektek
kidolgozásához;


2017: Nemzetközi EKF szimpózium Debrecenben, ahol a pályázat fő stratégiai
útvonalai kerültek megvitatásra hat nemzetközi szakértő részvételével (Kassa 2013,
Donostia-San Sebastián 2016, Galway 2020, Rijeka 2020, Újvidék 2021, Kaunas 2022
képviselőivel),



2018: Találkozó egyesült királyságbeli jelöltvárosokkal Leedsben (UK) (The Missing
Twins 2023 kidolgozása); Tanulmányi látogatás Kassán [Košice] (SK) az EKF-örökség
vizsgálata céljából (közösségi művészeti központok az Exchangers és a kulturális
infrastruktúra kialakítása, valamint a KKI fejlesztése céljából); Tanulmányi és
kapcsolatépítő célú látogatás Linzben (AT), annak érdekében, hogy partnerkapcsolatot
alakítsunk ki az Ars Electronica Centerrel (partnerkapcsolatok a Science behind
Culture, The Future Academy [Tudomány a kultúra mögött, A jövő akadémiája]
projektekhez) és az OÖ Kulturális Negyeddel (ideértve a „Rooftop” modellt a Heights
and Mounts kidolgozásához).

A pályázat korai szakaszában komoly törekvéseket tettünk arra, hogy részt vegyünk a Lab for
European Project Making [Európai projektkészítési műhely] című, több oldalú EKF
projektben, amely Rijeka 2020, Temesvár [Timişoara] 2021 és Újvidék [Novi Sad] 2021 közös
képzési programja. A Debrecen 2023 csatlakozott a programhoz, és mindhárom képzésen részt
vett Rijekában, Temesváron [Timişoara] és Újvidéken [Novi Sad]. Ennek eredményeképpen
került kidolgozásra a VOI6 külföldi, rezidens művészekkel kapcsolatos kezdeményezés, amely
Debrecen 2023 keretein belül folytatódhat.
EKF horizontok (2019-)
Szoros együttműködést és konkrét projekteket tervezünk Európa korábbi, jelenlegi és jövőbeli
Kulturális Fővárosaival, amelyeket három különböző területen tervezünk megvalósítani:
Ismeretátadás és kapacitásépítés: A megvalósítási szakaszban továbbra is folytatjuk az EKF
programmal kapcsolatos tudás, tapasztalatok és tanácsok összegyűjtését és megosztását. Eddig
a következő EKF szakértőket, szervezeteket vagy utódintézményeket vontuk be a korábbi EKF
városokból a megvalósításban történő együttműködésbe:


Amint az a korábbi részben is említésre került, megállapodást kötöttünk a linzi OÖ
Kulturális Negyeddel és az Ars Electronica Centerrel a jövőbeli mentorálást illetően.
Kassa [Košice] utódintézményei, a CIKE (KKI fejlesztési mentorprogram), a K13
(közösségi művészeti központokkal kapcsolatos mentorálás) és a K.A.I.R. (rezidens
művészekkel kapcsolatos mentorálás) szintén támogatnak bennünket. Megkerestük
továbbá Mons 2015/2025 várost is finanszírozási stratégiával kapcsolatos tanácsadás
miatt. Mikel Goñi, a korábbi Donostia/San Sebastián 2016 szakértője beleegyezett,
hogy mentorálja a városi mini támogatási programunk kidolgozását. A 2016-os EKF
utódszervezete, a Wrocław Strefa Kultury pedig támogatási programokkal és a rezidens
művészek tartózkodásával kapcsolatban biztosít számunkra mentorálást.
Tanulmányoztuk Leeuwarden 2018 fenntarthatósági stratégiáját, valamint személyes
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eszmecserét folytattunk az EKF pályázat kidolgozásával kapcsolatosan, amelyet a
jövőben is folytatni kívánunk.


A már megvalósítási szakaszban lévő, soron következő EKF városokkal pedig további
jövőbeli megállapodásokat köthetünk vagy közös kapacitással megvalósuló projekteket
indíthatunk. Újvidék 2021 várossal már megállapodtunk a rezidensi programok
fejlesztését, a kapacitásépítést és személyzeti csereprogramokat illetően. (Cserébe pedig
Debrecen csatlakozott Újvidék szakmai látogatási kezdeményezéséhez, és 2018-ban
fogadott egy kulturális vezetőt a MODEM-ben.) A projekt-alapú együttműködés
mellett, Kaunas 2022 Tempo Academy projektjét tekintjük a legjobb gyakorlatnak a
kapacitásépítésre irányuló stratégiánk megvalósításához.



Banja Luka 2024 és Mostar 2024 jelöltvárosokkal kölcsönös érdekünk a közös
kapacitásépítés.

Közös projektek és témák: Az EKF program megvalósítását végző szervezetek – csak úgy,
mint mi magunk – projekteket hoznak létre a cím birtoklását megelőző években. Ebben az
időszakban számos új együttműködési lehetőség nyílik, és a projektek közösen kerülnek
kidolgozásra. Egyes EKF városokkal és jelöltekkel már megállapodtunk konkrét projekteket
illetően. Más esetekben együtt határoztunk meg közös célokat vagy témákat a jövőbeli
együttműködéshez a pályázati anyagunkban szereplő fő programterületekkel kapcsolatosan.


Újvidék [Novi Sad] 2021 több területet illetően biztosított az együttműködéséről, és
felkérjük majd a Panel, Exchangers, Mememe and AiR-Port Debrecen projektekben
való részvételre is. Kaunas 2022 nyitott arra, hogy együtt dolgozzon velünk a The
Memory Gap Museum projekten. Esch-sur-Alzette 2022 várossal pedig kölcsönös
együttműködési szándékunkat fejeztük ki.



Egy különleges EKF együttműködés keretében, hosszú távú, megerősített
együttműködést hoztunk létre a korábbi egyesült királyságbeli 2023-as jelöltvárosokkal
– Leeds-zel, Milton-Keynes-zel, Dundee-val, Nottinghammel and Belfasttal – a The
Missing Twins 2023 projekt kidolgozása érdekében. Egy Leeds-zel (UK) folytatott
különleges együttműködés keretében Debrecen csatlakozik Alan Lidyard nemzetközi
részvétellel megvalósuló művészeti projektjéhez, a Bus Pass projekthez (Leeds
pályázati anyagának része), amelyet idősek számára dolgoztak ki. A projekt részeként
idős emberek számára biztosítanak buszos utazást és kíséretet a város különböző részein
megrendezett művészeti eseményekre. Út közben a kísérők az idősek
visszaemlékezéseit és történeteit gyűjtik össze az életük során tett utazásokról. Minden
busz egyedi útvonalon halad, és több eseményre is ellátogat egy kulturális szervező
művészeti vezetése alatt.



Néhány EKF jelölttel együtt olyan konkrét projekteket vagy témákat indítottuk el,
amelyekben ők maguk is érdekeltek, vagy szívesen támogatnának bennünket: St.
Pölten 2024 és Nürnberg 2025 (The Travelling Ox), Banja Luka 2024 (Horizons
Festival, A Soul for Europe Debrecen Forum), Mostar 2024 (Meeting of the
Redcappers) és Magdeburg 2025 (#LANDSCAPE, városi közterek fejlesztése).
Tartuval nemrégiben együtt kerültünk be a 2024-es döntősök közé, és közös
prioritásokkal rendelkezünk a kortárs környezeti művészeti (environmental art)
projektek és a rezidens művészek tekintetében. Bodø 2024 várossal kölcsönösen
jeleztük, hogy szeretnénk közös célokat kitűzni 2023–24-re.

Kapcsolattartás a városok között: Partnerszervezetek között megfelelőbb, az örökség
tekintetében nagyobb potenciállal rendelkező partnerkapcsolatok alakíthatók ki, mint az EKF
program megvalósítói és tervezői között. Ez esetben tehát a más EKF városokkal és jelöltekkel
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kialakított kapcsolataink egyfajta partnerkereső szolgáltatásként működnek az EKF
programokhoz kapcsolódó projektek, illetve más, attól eltérő projektek esetén egyaránt.


Együttműködést hozhatunk létre a Galway 2020 projektgyártójával, a Ciotóg és
Milestone Inventive társaságokkal a Horizont Fesztivál, és a European Heartbeats
projektekben való együttműködés érdekében, valamint azért, hogy támogassuk egymást
a #KNOWLEDGE & KNOWHOW és a #COMMUNITIES területeken, amely Galway
Weatherbots projektjéhez kapcsolódik. Rijekában partnerkapcsolatot alakítottunk ki a
Heritage Society Without Borders társasággal a #LANDSCAPE, #PAST, és #FUTURE
területekhez kapcsolódóan, valamint Rijeka Turisztikai Bizottságával a két város által
szervezett karneválok tekintetében. Chemnitzben a Chemnitz 2025 pályázati
partnerével, a Spinnerei e.V. szervezettel határoztunk meg közös érdeklődési pontokat.
Fontos szempont volt Debrecen számára, hogy a szomszédos régió két korábbi 2021-es
döntősét is bevonjuk a programba: Kapcsolatban állunk Nagybányáról a City Makers
civil szervezettel, továbbá Kolozsvár is több szinten fontos partner a Debrecen 2023
programban. Ezeket a kapcsolatokat a 9. kérdés alatt részleteztük.



A korábbi EKF városokkal értelemszerűen utódintézményeken és más szervezeteken
keresztül folytatunk együttműködést: Pécs 2010 utódintézménye a Zsolnay Kulturális
Negyed az Imaginary Spaces projektben fog együtt dolgozni velünk, valamint a Pécsi
Íróprogram (Pécs utódprogramja) vállalta, hogy együttműködést és mentorálást biztosít
a rezidens művészeket illetően. Felvettük a kapcsolatot továbbá a plzeňi Johann
Centrummal, akik a The Travelling Ox turnéhoz biztosítanak támogatást.

Számunkra az EKF egy olyan folyamatot is jelent, amely során a kultúrán keresztül gondolunk
az integrációra. Ukrajna kultúrán keresztül történő európai integrációjához adott rendszeres
hozzájárulásunk részeként, ukrán városokkal közösen létrehozzuk a CULTURE.incapital.eu
stratégiai stratégiai laborműhelyet. A műhely célja, hogy városi kulturális stratégiákat, illetve
EKF kezdeményezéseket vitasson meg és dolgozzon ki az ukrán városok EKF programban
történő esetleges jövőbeli részvétele érdekében. A CULTURE.in.capital.eu a vinnicjai Europe
Island Festival - Culture Campus civil szervezet, az ivano-frankivszki Promprylad.Renovation
Ivano-Frankivsk, Lviv Kulturális Stratégiai Intézete, a Culture and Creativity civil szervezet és
az ivano-frankivszki STAN Youth civil szervezet együttműködésével kerül kidolgozásra.
U3/ KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI TARTALOM
K12 Milyen művészeti tervet és stratégiát dolgozott ki az adott év kulturális programjaira
vonatkozóan?
Debrecennek kultúra által vezérelt változásra és „több Európára” van szüksége ahhoz,
hogy a városnak hosszú távon biztosítva legyen a kiegyensúlyozott fejlődése. Elképzelésünk
szerint szeretnénk a várost egy olyan vonzó, sikeres és bájos 21. századi hellyé tenni, ahol a
kultúra határozza meg a mindennapi életet: azaz a kultúra-alapú gondolkodást kell
elhintenünk az egész városban. Az EKF-programot ebből a szempontból ezt segítő tanulási
folyamatnak tekintjük. A közszféra és a polgárok meg fogják tanulni, hogyan fejezhetik ki
magukat a kultúrán keresztül. A kultúrát olyan eszközként fogják felfedezni, amely kérdések
és szükségletek megfogalmazására szolgál, de ugyancsak adhat válaszokat is.
Ahhoz, hogy átalakulást érjünk el a kultúra segítségével, konkrét stratégiai cselekedetekre van
szükségünk. Az EKF-programunk a város kulturális stratégiájával együtt és azt kiegészítve
(K05) több olyan eszközt is tartalmaz (horizontális programokat, konkrét projekteket), mely
ezeknek a cselekedeteknek a végrehajtására szolgál:
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Szélesebb térben
cselekszünk.




Európai
együttműködés
Hálózatépítés
Nemzetköziesítés

Kollektív paradigma vagy
gondolkozásmódbeli váltást
szándékozunk véghezvinni:




Perspektíva-váltás
Felelősség
Inkluzivitás

Befektetést végzünk
a jövőbe.




Kapacitásépítés
Közönségfejlesztés
Kreatív iparfejlesztés

A Debrecen 2023 művészeti programja pontosan ezen elvek alapján készült.
A szélesebb térben történő cselekvés világossá teszi, hogy az átalakulás csakis nagyon intenzív
horizontális kölcsönhatásban érhető el Európával. Célunk egy sokkal európaibb Debrecen
létrehozása a programunk segítségével (The Missing Twins 2023, The Travelling Ox, A Soul
for Europe Debrecen Forum), valamint a teljes EKF-folyamat eredményeképpen. Ahhoz,
hogy ezt elérjük, az együttműködések széles spektrumát dolgoztuk ki, mely lefedi a teljes
kontinenst, és csatlakoztunk, illetve csatlakozni fogunk különböző nemzetközi platformokhoz
és hálózatokhoz.
A kollektív paradigma vagy gondolkozásmódbeli váltás véghezvitele azt jelenti, hogy bevonjuk
az embereket a párbeszédbe. Alapvetően fontos, hogy releváns témákat vezessünk be és új
megközelítéseket ajánljunk fel ezekhez. Programjainkon keresztül a polgárok részt vehetnek
majd környezettel, klímával (Horizont Fesztivál), szomszédsággal, közösséggel (Panel,
Exchangers), identitással (Mememe), vagy Európával kapcsolatos vitákban (A Soul for
Europe Debrecen Forum), lehetőségük lesz kifejteni véleményüket, megosztani gondolataikat,
megváltoztatni nézőpontjukat (szó szerinti vagy átvitt értelemben) (Heights and Mounts),
tanulni egymástól (Humanotheque), és döntéseket hozni a közösség felelősségtudatos
tagjaiként (Cool School Containers).
Befektetést végezni a jövőbe nem más, mint perspektívát biztosítani a fiatal kreatívoknak és
hosszútávú stratégiai fejlesztésben gondolkozni. Ez a mi EKF-ünk humán öröksége. Az EKFfolyamat és év leteltét követően Debrecen sokkal nagyobb kapacitással bír majd nagyméretű
Európai fesztiválokat (Horizont Fesztivál) vagy kulturális fórumokat rendezni (The Future
Academy, A Soul for Europe Debrecen Forum). Széleskörű közönségbevonási gyakorlatokat
tudhat maga mögött kortárs illetve un. crossover jellegű produkciókban (European Heartbeats,
From Island to Island), ráadásul fontos szaktudást szerzett a polgárok részvételének
elősegítésében is. Kreatív Iparági Fejlesztési Stratégiát fogunk megvalósítani, és új kreatív
kulturális csomópontot hozunk létre a jobb láthatóság, hálózatépítés és profi irányítás
érdekében. Számos EKF-projekt képes lesz arra, hogy újra-pozicionálja a város és a régió
dizájn-színterét (Craft for Life, We Love Wood, Celebrate Letters).
A változás és a gondolkozásmódbeli váltás kulcsfontosságú kifejezések voltak a
programtervezés során. Ahogy a program egyre jobban kialakult, a kollektív nyitás hat
fontosabb területét határoztuk meg. Alapvetően szükségesnek tűnt, hogy egy olyan művészeti
tartalmat hozzunk létre, amely autentikusan debreceni (a város történelmében vagy annak
jelen helyzetében gyökerezik), ugyanakkor európai perspektívából lett ábrázolva és széles
európai művészeti együttműködés segítségével lett létrehozva. Fontos tényező volt
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számunkra, hogy témáink és programjaink relevánsak legyenek Európa más városai és régiói
számára is.
Programunk hat kulcsfontosságú területe a következő értelemben nyithat meg új távlatokat:
#LANDSCAPE (táj): Vitafórumokat indítunk helyiek és európai polgárok részvételével arról,
hogy hogyan lehet kidolgozni fenntartható megoldásokat a jövőben mind a vidéki, mind pedig
a városi színterek esetében. Az Alföld jellegzetesen vidéki területével kapcsolatban elindítjuk
a Horizont Fesztivál elnevezésű kiemelt örökség-központú projektet, hogy előtérbe helyezzük
az ember és a természet felelősségteljes kapcsolatát. Nagyméretű performanszokkal és
installációkkal, valamint a természetes környezetbe ágyazott tájművészeti alkotásokkal
érzékeltetjük mindezt. A Horizont Fesztivál eseményein résztvevők kulturális tevékenységeken
és rendezvényeken keresztül szembesülnek például a fényszennyezés, a bio-diverzitás, a
klímaváltozás és a mezőgazdaság problémáival. Az un. felelősségteljes mezőgazdaság lesz az
egyik kulcsfontosságú témája a The Travelling Ox európai utazásának is. A városon belül a
zöld környezet és a városaink élhetősége lesznek a témái az általunk generált projekteknek
(Botanica Reloaded, Mature Plants), ezzel is felhívva a figyelmet a természet fizikai és
pszichikai fontosságára a városi térben. A Heights and Mounts projekttel az a célunk, hogy
felfedezzük a síkságot abból a kevés magasan fekvő nézőpontból, mely a városban található,
ami segít nekünk abban, hogy új perspektívákat fedezzünk fel és elérjük a horizontot. Olyan
állandó építészeti intervenciókat vezetünk be, amelyek megváltoztatják a táj képéről alkotott
felfogásunkat és érzékelésünket. Mind a Horizont Fesztivál, mind pedig a Heights and Mounts
jó példái az európai projektfejlesztésnek, mivel mindkét koncepció európai kurátorok,
mentorok és művészek segítségével kerül megtervezésre és megvalósításra.
#MOBILITY (mobilitás): A helyeken kívül a teret is távolság és mozgás definiálja. Célunk az,
hogy a Debrecen és Európa közti távolságot mindkét irányban csökkentsük sok-sok ember és
ember közötti kapcsolat segítségével. Egy új európai párbeszédet fogunk létrehozni és
moderálni művészek és polgárok között, mint például az egyesült királyságbeli városokkal
létesített The Missing Twins 2023 elnevezésű kiemelt projektünkkel. Olyan, széles európai
együttműködésen alapuló művészeti projektek valósulnak majd meg, mint például a From
Island to Island, a European Heartbeats, a Meeting of Redcappers vagy a Trans/Mission
2023. A nemzeteken átívelő közösségi munka mellett a From Island to Island és a European
Heartbeats új távlatokat nyit meg a művészeti ágak és műfajok közötti átjárással. A European
Symphonic Orchestra of Debrecen elnevezésű projekt jelképesen (és művészi módon is) a
város új szerepét jeleníti meg olyan európai kulturális platformként, amely a nemzetközi
művészi minőség legmagasabb szintjét jelenti. Széleskörű horizontális együttműködést
kezdeményeztünk ukrajnai művészekkel, civil szervezetekkel és intézményekkel, hogy a
kialakulóban lévő európai párbeszéd integráns részesei lehessenek. Az AIR-Port Debrecen
elnevezésű mobilitási és rezidencia program az európai művészeti hálózatépítés és
cserelehetőségek hatékony eszköze lesz. A nemzetközi cégekkel és a külföldi egyetemi
hallgatókkal való kapcsolatok révén egyre növekvő mértékű multikulturalizmus Debrecenben
lehetőséget teremt egy olyan kultúrák közti mobilitásra, melyhez nincs szükség fizikai
értelemben vett mozgásra. Annak érdekében, hogy összekössük őket városunkkal, kultúrák
közötti kölcsönhatásra épülő programot fejlesztünk ki a helyi lakosokkal és szakértő, hivatásos
mentorok irányításával (Show Your Spices).
#KNOWLEDGE & KNOW-HOW (tudás és know-how): Arra építve, hogy Debrecen
történelmileg egyedi módon a kézi tevékenységek (mezőgazdaság, kézműipar) és a könyvek
(iskolák, könyvtárak, egyetem) városa, és mind a mai napig oktatási központ és csomópont, a
21. századi tudásalapú társadalom kérdését is körül fogjuk járni. A Craft for Life elnevezésű
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kiemelt projekt segítségével megváltoztatjuk a hagyományos kézműves tevékenységekről
alkotott képet és azok használatát úgy, hogy a 21. századba katapultáljuk őket. Hasonlóképpen,
a Celebrate Letters program újragondolja a város nyomdászati hagyományát kortárs grafikus
dizájnon keresztül, míg a We Love Wood megerősíti egy régi anyag részvételen alapuló kortárs
dizájn általi megközelítését. Ugyanakkor ezek a projektek mind-mind hozzájárulnak az un.
kreatív iparágak és a „maker” mozgalom fejlődéséhez. A 21. századi tudásalapú társadalom azt
is jelenti, hogy közjavakként hozunk létre és osztunk meg szabadon „tudásokat”. A
Humanotheque nevű projekt ezt az új típusú elgondolást testesíti meg. Az új kulturális
kapacitásépítő programunk alapjai az európai partnerekkel megosztott tudás és készségek
lesznek, hogy a kulturális szférát professzionálissá tegyük és a kulturális munkások nemzetközi
potenciálját növeljük.
#COMMUNITIES (közösségek): Az igazi kérdés itt az, hogy hogyan tudunk erős és
megbízható közösségeket építeni és ugyanakkor a társadalmi tőkénket növelni, valamint
társadalmi vagy kulturális bőséget tapasztalni. A lakosság fele Debrecenben hatalmas
lakótelepeken él. Mire épül az identitásuk? Hogyan ösztönözzük őket, hogy megoszthassák
történeteiket egymással és másokkal? A Panel kiemelt projekt egy olyan kísérlet, amely az
ilyen jellegű kulturális aktivizációt célozza. Párbeszédet jelent egyének és csoportok közt
csakúgy, mint művészeti cselekedeteket a városi térben. A Debrecen 2023 a város különböző
periférikus pontjain elhelyezkedő új közösségi művészeti központok helyi hálózatát fogja
kiépíteni (Exchangers), ahol a helyi lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy saját
programjaikat hozzák létre olyan kérdésekről, mint a közterek, interkulturális párbeszéd,
tudáscsere és közösségi művészet. Ugyancsak bátorítjuk majd a különböző közösségek közti
párbeszédek kialakulását (pl. generációk, vallások), mint például a Soul Leaders elnevezésű
projektünkben. Beindítunk olyan projekteket is, mint például a Cool School Containers és a
DRIVE, hogy ezáltal fiatalokat és művészeket bátorítsunk és támogassunk abban, hogy
önállóan gondolkodjanak és proaktívak legyenek.
#PAST (múlt): Mint a szélesebb közönségre hatással levő, teljes mértékben új típusú emlékrekonstrukció, az Imaginary Spaces elnevezésű kiemelt projekt (vagy kitalált, vagy lerombolt)
rejtett örökséget jelenít meg a virtuális világ segítségével, hogy megérthessük azt, hogy a város
történelmének különben láthatatlan rétegei a mi identitásunk szerves részei legyenek. Debrecen
újraformálja a városi narratívát azáltal, hogy önmagára reflektál és időnként még önironikus is,
miközben túllép a történelmi sztereotípiákon. Pontosan ez az a módszer, ahogy a Mememe nevű
projekt tükrözi a múltat más európai városokkal együtt, ami a megértést és a szolidaritást is
elősegítheti. A történelem vonatkozásában előforduló gondolkozásbeli változások egy másik
módja a kollektív memória aktiválása részvétel és művészi tükrözés által. A The Memory Gap
Museum projektben részvételen alapuló folyamat segítségével az emlékezet „elveszett”
epizódjait fogjuk rekonstruálni, Európa minden részéről származó hasonló gyakorlatokat és
módszereket bevezetve.
#FUTURE (jövő): A társadalmi szféra minden egyes tagja érintett – és felelős – a jövőben
megvalósuló fejlesztések vonatkozásában. Szükségünk van a jövőre vonatkozó elképzelésekre
és forgatókönyvekre ahhoz, hogy megküzdjünk az akár a globális társadalmi és környezeti
kihívásokkal, valamint az európai politikai és gazdasági feszültségekkel. Ebben az értelemben
az A Soul for Europe Debrecen Forum kiemelt projekt a jövőre vonatkozó elképzelések és
stratégiák témakörében fog munkálkodni európai polgárokkal és polgárokért, politikusokkal és
politikusokért, valamint az üzleti szektorral és az üzleti szektorért. A jövő potenciáljának
feltérképezése képzelőerőt kíván. Debrecen esetében a tudomány világát, a
természettudományos és technológiai fejleményeket, valamint az ember és kultúra
kölcsönhatásait az olyan projektek képviselik, mint a The Future Academy és a Science behind
Culture. Ezekkel a kezdeményezésekkel Debrecen új európai platformokat nyit meg jövőbeli
45

párbeszédek, fejlesztések és stratégiaépítés számára, amelyek a gondolkozásbeli változások
elérésének hatékony eszközeivé válhatnak. A fejlődés által bekövetkezett paradigmaváltást
mutatja be a Virtual Carnival elnevezésű projekt. A város hagyományosan nagy ünnepének, a
Virágkarneválnak a virtuális térbe történő áthelyezése példát ad örökségünk radikális
újraértelmezésére a 21. században, ugyanakkor azt elkerülhetetlenül felkészíti a jövőre.
K13 Ismertesse a kulturális program felépítését – ideértve az évet meghatározó
tevékenységek/főbb események hatókörét és változatosságát. Mindegyikhez egyenként
mellékelje az alábbi információkat: időpont és helyszín / projektpartnerek / finanszírozás.
A program felépítése hat kulcsterületen alapul, amelyek mindegyike a kulcsterületeket új
horizontokkal és nézőpontokkal gazdagító művészeti és kulturális projekteket tartalmaz.
Ezek a projektek vonzó karakterük, főként erős európaiságuk révén kerültek beválogatásra,
vagy azért, mert kulcsfontosságú szerepük lehet a kulturális részvételen keresztül történő
közösségfejlesztésben. Ezen a programszerkezeten túl nem tervezünk megvalósítani egyéb
zászlóshajó projekteket.
Teret hagyunk a jövőben összeálló művészeti bizottságnak, hogy további, különböző
kulcsterületeket érintő programokat javasoljon és állítson össze az előkészítés éveiben, ezért a
költségvetésből jelentős összeget tartunk fenn erre a célra. A programok bemutatása után
megjelenítjük a programév menetrendjét, amely a három fő ünnepi eseményt is tartalmazza.
A művészeti tartalom újabb részeként megjelenik továbbá a Magyar Horizontok 2023
nevezetű kezdeményezés: amennyiben Debrecen elnyeri az EKF címet, felkérjük az
előválogatóban kiválasztott két konkurens várost, Győrt és Veszprémet egyik, a
pályázatukban szereplő kulcsprojektjük megrendezésére a Debrecen 2023 programév keretén
belül, amelyet legalábbis részben a Debrecen 2023 finanszíroz majd. Ezek a projektek a
városokkal együtt kerülnek majd kiválasztásra.
A következő linken az adott programokhoz tartozó ábrák, vázlatok és egyéb vizuális anyagok
tekinthetők meg: http://bit.ly/debrecen2023_bidbook_gallery

#LANDSCAPE (A TÁJ)
➲HORIZON FESTIVAL (HORIZONT FESZTIVÁL)
(KIEMELT PROGRAM)
Mi a program története? A Hortobágyi Nemzeti Park egyedülálló hely – a Nagyalföld
legjobban megőrzött és legautentikusabb területe, maga a „puszta”. A különleges és csak erre
a területre jellemző növény- és állatfajokkal, Európa egyik legnagyobb vadló- és vízimadárpopulációjával, továbbá a költöző madarakat kiszolgáló „tranzitállomásként” a park a
biodiverzitás legjobb példája. Ezen kívül a Hortobágyon a fényszennyezés szintje az egyik
legalacsonyabb világszerte. Egy másik szemszögből azonban a puszta, mint síkság, gyakran
viccek célpontja, ahol túlontúl vidéki, egydimenziós kulturális kínálattal találkozhatunk. Pedig
ez az elképzelés igen messze áll a valóságtól.
Hogyan zajlik majd? A Horizont Festival a Debrecen 2023 programsorozat egyik új és
legfontosabb kezdeményezése: egy ötnapos tájművészeti fesztivál a Hortobágyi Nemzeti Park
területén. A fesztivál nem csak szórakoztató lesz három fő művészeti ágával – vizuális
művészetek, kortárs tánc és zene –, hanem a tudatosság növelését célozza meg a fenntarthatóság
és a természettel való harmonikus együttélés és együtt munkálkodás témaköreiben. Ám a
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Horizont Festival nem csupán a művészeti alkotások keretéül és inspirációjául fogja
felhasználni ezeket az alapelveket, hanem egy társadalmi kísérletet kíván végrehajtani az ember
és természet kapcsolatának újradefiniálására. A művészeti program kialakításakor az egyik
központi szempont lesz, hogy a programok valamiképpen a „fenntartható interakció”
gondolatkörét tükrözzék. A programok a következők:


The Endless Space (Végtelen Tér): Lenyűgöző, magas színvonalú táj- és
természetművészeti alkotások (egy adott évben 10-12 alkotás) organikus és/vagy
fenntartható anyagok felhasználásával, amelyeket természetvédelmi szakértők és
művészek „tárlatvezetése” kísér a tájban, a műalkotások, különleges növények, rovarok
és madarak felfedezése céljából. A műfaj nemzetközileg elismert sztárjai, köztük Andy
Goldsworthy, Ólafur Elíasson és James Turell is meghívást kapnak a Hortobágyra.
Fontos kiemelni, hogy 2023-ra megfelelő bicikliút köti majd össze a Hortobágyot
Debrecennel, lehetővé téve a szervezett természetjárásokat és biciklitúrákat a fesztiválra
és onnan vissza, meglepetésszerűen elhelyezett tárgyakkal és a művészek úti
előadásaival.



The Endless Inspiration (Végtelen Inspiráció): A Horizont Festival összekapcsolódik
majd az AiR-Port Debrecen rezidensprojekttel, melynek keretén belül két hónappal a
fesztivál kezdete előtt néhány tájművészt kiköltöztetünk a Hortobágyra, akik apró,
fenntartható fakunyhókban, vagy korábbi turistaszállásokból átalakított faházakban
élnek és dolgoznak majd.



The Endless Sky (Végtelen Égbolt): Az éjszaka felfedezése és kitárása természetközeli
előadásokkal és élő koncertekkel, amelyeken meghívott nemzetközi vendégművészek
értelmezik a „fenntarthatóság” gondolatkörét. Továbbá, a Silent Disco (némadiszkó)
“nagyalföldi kiadása” a természet hangjait megidéző kísérleti techno hangzásokkal és
az azt kiegészítő klasszikus zenei koncertekkel. Az alacsony fényszennyezés
témakörében csillagászati megfigyeléseket és éjszakai csillaglest tervezünk a
programok közti művészeti intervenciókkal együtt.



Endless Time (Végtelen Idő): Kortárs tánc és mozgásszínház társulatokat hívunk meg
Európa minden tájáról, akik koreográfusokkal, természettudósokkal és a helyi
hagyományos foglalkozások képviselőivel valamely különleges dramaturgián együtt
munkálkodva a fesztivál minden napjára létrehoznak egy egyedülálló előadóművészeti
alkotást. Ez a programtípus arra is lehetőséget ad, hogy a fesztivállátogatók jobban
megismerjék a hagyományos életmódot és foglalkozásokat. A sorozat szlogenje: „Légy
juhász, vagy madársebész!”

A munkák és produkciók létrehozásánál elkötelezzük magunkat a fenntartható megoldások
keresése mellett. A We Love Wood (Imádjuk a Fát) projektben résztvevő fiatal művészek fogják
megalkotni a színpadokat, előadótermeket és külön a fesztiválra létrehozott
látogatóközpontokat „fenntartható forrásokból” szerzett anyagokból, mely infrastruktúrát más
eseményeknél is felhasználjuk majd térségszerte. A Horizont Festival egyik példaképe, a
méltán híres és sikeres frieslandi Oerol Festival (Hollandia) mentorként vesz részt
projektcsapatunk mellett.
Milyen távlatokat nyit? A projekt képes arra, hogy a fejekben újrarajzolja a Hortobágy és a
„puszta” képét, magas színvonalú művészeti intervenciók útján megváltoztassa a természetről
alkotott elképzeléseinket és meggyökereztessen egy mérföldkőnek számító és hosszútávon is
vonzó és továbbvihető kulturális eseménysorozatot.
Leszervezett partnerek: OEROL Fesztivál (NL), Hope It Rains/Galway 2020 (IE), COAL
Coalition pour l’art et le développement durable (FR), Julie’s Bicycle (UK), Mythogenesis
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Festival - Laboratory of Actual Creativity NGO / Mitogenezis Fesztivál – Aktuális Kreativitás
Laboratórium Nonprofit Szervezet, Vinnytsia (UA), Promprylad.Renovation Ivano-Frankivsk
(UA), YATOO Nemzetközi Projekt (HR), Hortobágyi Nemzeti Park (HU), Hortobágyi
Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (HU), Eszterházy Károly Egyetem – Vizuális
Művészeti Intézet (HU), Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány (HU), City of Eger (HU),
City of Tiszafüred (HU), Madárkórház Alapítvány (HU), “Terepszemle” Természetfotóművészeti Stúdió Egyesület (HU), Hang-Kép Egyesület (HU)
Felelős munkatársak: Süli-Zakar Szabolcs (kurátor), Torbik Ákos (biodiverzitási koordinátor)
Projektvezetés: Debrecen 2023 + Hortobágyi Nemzeti Park
Ideje: 2021-től minden évben, június végén/július elején
Helye: Hortobágyi Nemzeti Park


Teljes költségvetés: 1.900.000 EUR

➲THE TRAVELLING OX (AZ UTAZÓ ÖKÖR)
Mi a program története? A projekt története a régi mezőgazdasági-kereskedelmi útvonal
idejére nyúlik vissza, amely a debreceni térségből Európa nagyvárosaiba és más tájaira vezetett.
A keletről nyugatra történő áruszállítás egyik legfontosabb árucikke a magyar Nagyalföld
jellegzetes szürke szarvasmarhája volt. A 13-14. századtól, de még inkább a 16. században
kezdődő török hódoltság alatt nagy mennyiségű marhát tereltek a „pusztáról” (és Erdélyből)
Nürnbergbe, Augsburgba, vagy éppen Velencébe. A marhák a saját lábukon jutottak el ezekre
a helyekre, így alakult ki az ökörút. A 16. század végén és a 17. század elején csak Nürnberg
városába 70.000 marha érkezett! Ráadásul Nürnberg és Augsburg lakosait a magyar marha
mentette meg az éhenhalástól a 16. század végén – ennek okán áll a mai napig Nürnberg
városközpontjában a magyar szürkemarha szobra.
Hogyan zajlik majd? A Travelling Ox 21. századi módon reflektál az ökörútra: a világhírű
szobrász, Szőke Gábor Miklós létrehoz egy hatalmas méretű Travelling Ox (Utazó Ökör)
installációt, amely 2023-ban Debrecenből elindulva teherautó platókon körbeutazza Európát. A
Traveling Ox tíz különböző európai városban irányítja majd a figyelmet Debrecenre, mint
Európa Kulturális Fővárosára, nem csak a médiajelenléten, hanem a kulturális társprogramokon
keresztül is. A 12 méter hosszú, 10 méter magas Ökör acélszerkezetre épített tömör fából
készül, amely felejthetetlen élményt nyújt majd azoknak, akik belépnek a belsejébe. A látogatók
a saját városukat is kicsit másként látják majd, amikor kitekintenek az Ökörből az erre a célra
kialakított nyíláson keresztül. Különleges műsorelemként VR-szemüvegek viselésével
megtapasztalhatják a Hortobágy különleges táját (a végtelen, csillagos éjszakai égboltot és a
pusztai életet juhászokkal, állatokkal és egy délibábbal). Az egy hét alatt, amelyet az installáció
egy adott városban tölt, nyílt kerekasztal beszélgetéseket és művészeti tevékenységeket
(dokumentarista színház) szervezünk szakértőkkel, művészekkel és helyiekkel a
fenntarthatóság kérdéskörében (pl. a mezőgazdaság jövőjéről, a vízről, mint általános emberi
jogról, az élelmiszerkérdésről). Az Ökör áprilisban kezdi meg európai körútját Debrecenben
egy különleges esemény keretén belül, majd júliusban jut el Nürnbergbe, végül visszafordul
Debrecen felé, hogy az augusztusi Virágkarneválon már újra a városban köszönthessük.
Szőke Gábor Miklós korábbi munkái: az Atlantai Sólyomszobor, Atlanta (USA), az oroszországi
Egyszarvú, Vyksa (RU), a Bánatos Disznó Projekt, München (DE), az Oroszlánprojekt,
Nagyvárad (RO), a Samorini Ló (SK), az oroszországi Szarvas, Nizhny Novgorod (RU).
További alkotások: http://gabormiklosszoke.com/
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Milyen távlatokat nyit? A Travelling Ox felhívja a figyelmet az egységes európai
kapcsolatrendszer fontosságára. Nemzetközi láthatóságú eseménysorozatként széleskörű
európai közönséget vonz be. Virtuális elemeivel lehetővé teszi, hogy a látogatók kortárs
megoldások segítségével gondolkodjanak a történelem kérdéseiről és tájékoztatja őket az ember
okozta globális természeti problémákról.
Leszervezett partnerek: St. Pölten EKF 2024 pályázó (AT), Nürnberg EKF 2025 pályázó (DE),
Johann Centrum Plzeň (CZ), DESZ – Debreceni Egyetemi Színház (HU), Rollin’ Event
Logistics Kft. (HU), Visual Europe Group (HU)
Felelős munkatársak: Szőke Gábor Miklós (művészeti igazgató), Lakó Zsigmond (színházi
programkoordinátor)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: előkészületek és tervezés: 2022, utazó körút: 2023
Helye: közterületek Debrecenben, Budapesten, St. Pöltenben, Plzeň-ben, Nürnbergben és
Európa egyéb nagyvárosaiban


Teljes költségvetés: 880.000 EUR

➲ HEIGHTS AND MOUNTS (MAGASLATOK ÉS HEGYEK)
Mi a program története? Szinte csodaszámba megy, hogy Debrecen egyáltalán létezik. A
várost széles, lapos területen alapították folyók vagy tavak közelsége nélkül. Ráadásul a
debrecenieknél a magaslatok és hegyek hiánya gyakran egyfajta trauma forrásaként jelenik
meg. Pedig a folyamatos gazdasági és infrastrukturális fejlesztésekkel a város új magaslatokra
kapaszkodik fel, még ha képletesen is. Van-e rá mód, hogy valódi hegyek épüljenek?
Lehetséges-e, hogy valaki hegymászásra induljon a leglaposabb városban?
Hogyan zajlik majd? A Heights and Mounts a programunk Horizont Festival-ban megvalósuló
vidéki-horizontális dimenziójának városi-vertikális ellenpontja. Az osztrák építész és vizuális
művész Clemens Bauder és a kurátor Martin Sturm elképzelése alapján, valamint a linzi tetőn
létrejött sikeres Höhenrausch mintájára létrehozunk egy városi hegymászó túrát, amely a város
különböző magaslati pontjait köti össze. Az útvonalat két jellegzetes pont jelöli ki, amelyek a
városi élet két nagyon különböző arcát képviselik, és ezeket egy több állomásból álló, izgalmas
séta köti össze.


A Fórum Bevásárlóközpont/Latinovits Színház épületegyüttesének tetőtájképe egy
absztrakt városi hegytömb, amely kiemelkedik közvetlen környezetéből. A látogatók
különböző szinteken vagy síkokon tehetnek sétát az épület tetején. A parkour élmény
összecseng eme élénk társasági hely különböző funkcióival, és új narratívát ad az
épületnek a tárnák világától a hegyek világáig. A művészeti intervenció szempontjából
az épület szerkezete diktálta perspektivikus útvonalról van szó. Különböző új szintek
fognak vegyülni új funkciókkal (pl. egy kísérleti előadásokra alkalmas helyszín a
Latinovits Színházzal együttműködve, egy szabadtéri mozi) valamint helyspecifikus
művészeti intervenciókkal. A program kulcspillanatai egy új városi tér megtapasztalása
és a masszívumon tett izgalmas hegymászótúra lesznek.



A Petőfi téri vasútállomás előtti 22 emeletes háztömb metaforikusan egy urbánus
világítótoronyként, vagy akár Debrecen Mont Blanc-jaként is értelmezhető. Ez az épület
a távoli horizontokra való kitekintésről, a csúcsra való megérkezésről szól. A nappal és
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éjszaka közti átmeneti szürkületi időszakban (17:00-20:00) a ház időlegesen nyitva áll
majd az érdeklődőknek, akik szeretnék megtapasztalni az éj eljövetelét és a tökéletes
látási viszonyok és a teljes sötétség közti határjátékot. A tető az áruszállító lifttel érhető
majd el. A kilátóterasz különböző irányokban más- és másféle építészeti formákon
vezeti majd végig a szemet. Innen lehet majd megszemlélni a közvetlen közelben és a
messzi távolban játszódó művészeti intervenciókat (pl. egy lakótelep ablakainak
fényjátékát, egy mesterséges délibábot az Alföldön). A magas épület teteje a távolba
tekintést és annak művészeti manipulációját jeleníti majd meg (pl. manipulált
messzelátókkal vagy közterületen történő valós intervenciókkal).


A hegytömböt (bevásárlóközpont-színházépület) és a világítótorony csúcsát (a 22
emeletes ház) a közterületek parkourja köti majd össze, a városi tér magaslatain (és talán
mélységein) keresztül. Ez a város különböző egyéb épületeiben megvalósuló 4-5
művészeti intervenció a magaslatok témájára reflektál majd. Lehetséges objektumok:
egy 15 emeletes bérház a tetején régi obszervatóriummal, Fényes udvari víztorony,
Nagyerdei Víztorony, Debreceni Református Nagytemplom.

Milyen távlatokat nyit? Az enyhén ironikus értelmezési réteggel dolgozó EKF projekt
metaforikus hegyeket épít a síkságon, amelyek elősegítik, hogy a közösség a művészeten
keresztül felülemelkedjen régi berögződésein.
Leszervezett partnerek: OOE Cultural Quartier Linz / Linzi Kultúrnegyed (AT), Debreceni
Egyetem (HU), DAM Egyesület (HU), Debreceni Hőlégballon Repülő Klub (HU)
Felelős munkatársak: Kovács Péter (építészeti koordinátor), Martin Sturm (AT) (kurátor),
Clemens Bauder (AT) (vezető művész)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: előkészületek és tervezés: 2020/21, építés: 2022, működés kezdete 2023
Helye: a Fórum/Latinovits Színház teteje, a 22 emeletes ház, egyéb közterületek


Teljes költségvetés: 700.000 EUR

➲ BOTANICA RELOADED (ÚJRATÖLTÖTT BOTANIKA)
Mi a program története? A legelső magyar nyelvű herbáriumok és botanikai könyvek két szép
példáját Debrecenben adták ki 1578-ban és 1807-ban. Az első botanikus kert is itt jött létre.
Továbbá, Debrecen területének jelentős hányadát teszi ki a Natura 2000 által is védett
Nagyerdő, amely burjánzó növény- és állatvilágával a természetbarátok kedvenc menedéke, és
évről-évre számos kulturális és kulináris program helyszíne. Továbbá itt található az Egyetemi
Botanikus Kert, az Agóra Tudományos Központ, mely a természettudományok
népszerűsítésére használja ezt a csodálatos területet.
Hogyan zajlik majd? A Botanica Reloaded az ikonikus Virágkarnevál 2023 térségi zászlóshajó
programhoz kapcsolódó eseménysorozat. A program legfontosabb elemei a következők:


Emblematic installations (Emblematikus installációk), amelyeket világhírű
képzőművészek fognak létrehozni virágokból és növényekből (vagy természetes
anyagokból létrehozott, virágokat, növényeket és rovarokat ábrázoló installációk),
amelyek a város különböző közterületein láthatók majd. Kiemelten fontos
programelemként képzőművészek részvételével installációk kerülnek majd a debreceni
repülőtérre, amelyek a helyi növény- és állatvilág jellegzetes fajait (növényeket,
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virágokat és rovarokat) jelenítik meg, és egyfajta „fogadó attrakcióként” szolgálnak
majd a repülőtérre érkezők számára.


The Botanical Garden and the Great Forest as art spaces (A Botanikus Kert és a
Nagyerdő, mint a művészet terei): A látogatóknak QR-kódot leolvasó mobiltelefonok
használatán keresztül lehetőségük nyílik majd részt venni különböző interaktív vagy
játékalapú túrákon. A túrák alatt nemcsak a természet megismerésével gazdagodnak,
hanem a kibővített valóság technológiának köszönhetően lebilincselő tevékenységeken
keresztül felfedezhetik a kultúra és természet kapcsolatát. A Botanikus Kert alkalmas
helyszínnek kínálkozik mindenféle kulturális, kulináris (virágkóstolás) vagy közösségi
esemény megrendezésére, főként éjjel, amikor a fákat megvilágítják, arra késztetve a
látogatókat, hogy a Botanikus Kertet is egyfajta műalkotásként szemléljék.



Community Botanical Book (Közösségi Herbárium): A magyar herbáriumok 21.
századi újraértelmezése, (1) a városban és a város körül található növényeket azonosító
mobil applikációval és (2) egy ingyenesen letölthető kézikönyvvel a közösségi kertek
megalkotásáról, fenntartásáról és gondozásáról, a nyílt tudás szellemében megalkotott
infografikákkal és illusztrációkkal. Összeállításában a már létező magyar és külföldi
közösségi kertek fenntartói segédkeznek, a letöltés mindenki számára ingyenesen
hozzáférhető know-how formájában valósul meg még a programév kezdete előtt.

Milyen távlatokat nyit? A helyi lakosok és a látogatók új kapcsolatot alakíthatnak ki a
természettel, a városi terekkel, a művészetekkel és a természettudománnyal. A “virágkarneváli”
hagyományt is erősítő program mindenhol elérhető lesz a városban. Ugyanakkor a projekt a
Botanikus Kert és a Nagyerdő, a lakosok és látogatók általi újrafelfedezését is célozza.
Leszervezett partnerek: Laboratory of Actual Creativity NGO / Aktuális Kreativitás
Laboratórium Nonprofit Szervezet, Vinnytsia (UA), Promprylad.Renovation Ivano-Frankivsk
(UA), Debreceni Egyetem (HU), “Erdőmentők” Alapítvány (HU)
Felelős munkatárs: Somogyi Béla (koordinátor)
Projektvezetés: Agóra Tudományos Élményközpont
Ideje: a Botanikus Kert átalakítása a programév egészében, városi installációk a 2023.
augusztusi Virágkarnevál előtt és alatt
Helye: Nagyerdő, Botanikus Kert, egyéb közterületek, Debrecen Airport


Teljes költségvetés: 430.000 EUR

➲ MATURE PLANTS (ÉRETT NÖVÉNYEK)
Mi a program története? Sajnos nem ritka, hogy Debrecenben olyan idősekkel találkozunk,
akik teljesen elveszítették a környezettel ápolt kapcsolatukat, és idejük legnagyobb részét a
nappalijukban töltik, a TV társaságában.
Hogyan zajlik majd? A Debrecen egyik lakótelepén már ma is létező, szignifikánsan pozitív
hatásokat felmutató balkonkertészeti kísérleti projektre építve egy sokkal szélesebb körű
közösségi programot hozunk létre a lehető legtöbb ember bevonásával, ám elsősorban az idős
korosztályt megcélozva. Életmód-programot indítunk a belvárostól távolabb eső kertségekben,
melynek keretén belül öt tanulmánykert létesül. Ezen tankertek fő célja az egykor aktív lakosok,
főként időskorúak rehabilitációja új közösségi kapcsolatokon és szabadtéri tevékenységeken
keresztül. A tankertek rendszeres heti programokat kínálnak majd, a kert közös művelésének
főtevékenységén kívül, főzéssel, kézműves programokkal és beszélgetésekkel. A kertészkedés
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és növénytermesztés a Botanica Reloaded projekt keretén belül elkészülő Community
Botanical Book (Közösségi Herbárium) anyagra alapulva folyik majd, amelyre az idősebb
generáció digitális kirekesztettségének csökkentésére is alkalmas eszközként tekintünk. A
program járulékos hatása például a növénytermesztési tudás elsajátítása, illetve a megtermelt
termények értékesítése termelői piacokon (5 ilyen van Debrecenben), a befolyt bevételeket
pedig a kertek fejlesztésére lehet fordítani. Minden kertészkedő közösségnek egy koordinátor
és egy mentor segít a közös programokban és tevékenységekben. A projekt egésze az alulról
felfelé építkező megközelítésmódon alapul, és helyi nonprofit szervezetek közreműködésével
kerül megvalósításra.
Milyen távlatokat nyit? A projekt újramobilizál több száz időskorút, akik új távlatokat nyitnak
egymás felé egy, a városi elmagányosodás megszüntetését célzó, növényekkel és virágokkal
teli környezetben.
Leszervezett partnerek: “Ökováros” Alapítvány (HU), a Debreceni Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat (HU), Kertbarátok Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége (HU), Mathiász János
Kertbarátok Egyesülete (HU)
Felelős munkatársak: Váradi Zoltán (koordinátor)
Projektvezetés: “Matúra and Natúra” Alapítvány
Ideje: Közösségi kertek kialakítása 2021 és 2022-ben, heti rendszerességű programok 2023-től
Helye: Debrecen külvárosi területei


Teljes költségvetés: 280.000 EUR

#MOBILITY (MOBILITÁS)
➲ THE MISSING TWINS 2023 (AZ ELTŰNT IKREK 2023)
(KIEMELT PROGRAM)
Mi a program története? Az eredeti EKF-tandem modell szerint két város nyerhette volna el
az EKF címet 2023-ban: egy az Egyesült Királyságban és egy Magyarországon. Azonban az
egyesült királyságbéli városok beválogatása a Brexit okán megszűnt. Debrecen üzenete a
“Missing Twins 2023” projekttel az EKF-cím jelképes megosztása mind az öt, korábban az
Egyesült Királyságból pályázó várossal a Brexit-folyamat végkimenetelétől függetlenül.
Hogyan zajlik majd? Debrecen felajánl egy kreatív teret a városban a 2023. évben (az
előkészítő folyamatok már 2022-ben megkezdődnek). A célunk az, hogy biztosítsuk az egyesült
királyságbéli városok, EKF-ikreink folyamatos jelenlétét Debrecenben annak érdekében, hogy
a városok párbeszéde a Brexit ellenére is folytatódhasson. A végső programötletet egy közösen
választott kurátor dolgozza majd ki. A programnak innovatívan kell emlékeztetnie minket az
“elveszett/eltűnt ikrek, 2023” témájára egy közösen kidolgozott, „Gesamtkunstwerk”-ként
funkcionáló művészeti programmal, amely messze túlmutat a hagyományos városmegjelenítési
megoldásokon. A program központi kérdése az, hogy mit jelent ma, sőt, a jövőben az EUn/Európán belüliség és kívüliség. Eme konkrét, ám sok fejtörést okozó kérdésre művészeti
válaszok és reflexiók születnek majd egy egyesült királyságbéli-magyarországi-európai
párbeszéden keresztül, amelyben részt vesznek az EU-tagjelölt államok (pl. a balkáni államok
és Ukrajna) képviselői is. A program nemzetközi művészeti csoportok által műhelymunkákon
és vitákon létrehozott előadóművészeti és gasztronómiai installációkat és műalkotásokat
vonultat majd fel, továbbá megépül egy virtuális híd mind az egyesült királyságbéli városokban
52

folyó kiemelt események közvetítésével, mind a fizikai részvételt nélkülöző távlati
szerepvállalás interaktív megoldásaival. A Debreceni Egyetem brit származású hallgatóit
bevonjuk az alkotási folyamatba és a vitákba. A projekt tartalmának kidolgozása már kezdetét
vette két széles körben elismert kreatív producerrel, Chris Baldwinnal (a Galway 2020 EKFprogram volt művészeti igazgatója, a Wrocław 2016 EKF kurátori csapat volt tagja) és Sam
Hunttal (a Hull 2017 UK City of Culture korábbi vezető producere, a Waltham Forest - London
Borough of Culture 2019 kreatív igazgatója) történő személyes találkozások alkalmával.
Milyen távlatokat nyit? A projekt egy iker elvesztésére és hiányára reflektál európai távlatban.
Az EKF-partnerségek új értelmezési horizontjait nyitja meg, valamint a kultúrán és művészeten
keresztül Debrecen népét összekapcsolja öt különböző egyesült királyságbéli városéval.
Leszervezett partnerek: Leeds Város Tanácsa (UK), Milton Keynes Város Tanácsa (UK),
Belfast Város Tanácsa (UK), Dundee Város Tanácsa (UK), Nottingham Város Tanácsa (UK),
British Council (UK/HU).
Felelős munkatársak: Dinah Clark (UK) (leedsi koordinátor), Fiona Boundy (UK) (milton
keynes-i koordinátor), Eimear Henry (UK) (belfasti koordinátor), Stewart Murdoch (UK)
(dundee-i koordinátor). A kurátort az egyesült királyságbéli partnerek jelölik ki 2019-ben.
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: előkészületek és megelőző események 2022, központi projekt 2023. január-december.
Helye: CCDA / Debrecen 2023 Központ


Teljes költségvetés: 800.000 EUR

➲ EUROPEAN SYMPHONIC ORCHESTRA OF DEBRECEN (DEBRECENI
EURÓPAI SZIMFONIKUS ZENEKAR)
Mi a program története? A zene fontos és vezető művészeti ágnak számít Debrecenben magas
rangú általános iskolákkal, középiskolákkal és felsőoktatási intézményekkel. Azonban a
klasszikus zenei intézményeket az „agyelszívás” folyamata gyéríti, míg a legfontosabb európai
zenekarok kiváló magyar zenészekben bővelkednek.
Hogyan zajlik majd? A program során a 2023-ban fennállásának pontosan századik évét
ünneplő Debreceni Kodály Filharmonikus Zenekar erős európai dimenzióval bővül: egy
különleges nemzetközi zenekart alapítunk magas szintű európai szimfonikus zenekarok és
akadémiai intézmények zenészeiből. Minden magyar zenészt, akit hazahívunk új
főhadiszállásáról, magával hoz egy, az adott országból származó, fiatal és tehetséges kollégát
– akik akár Magyarországon tanuló zenészek is lehettek volna. Ezek a párosok – a Kodály
Filharmonikusok tagjaival karöltve – alakítják majd a Debreceni Európai Szimfonikus
Zenekart, amely végül csaknem két tucat országot képvisel majd. A meghívott zenészek között
láthatjuk majd Szűcs Mátét (első brácsa, Berlini Filharmonikusok, Genfi Zeneművészeti
Egyetem), Velenczei Tamást (első trombita, Berlini Filharmonikusok), Tarkövi Gábort (első
trombita, Berlini Filharmonikusok), Varga Tamást (első gordonka, Bécsi Filharmonikusok),
Rácz Ödönt (nagybőgő, Bécsi Filharmonikusok) Notburga Puskast (első hárfa, Orchestre de la
Suisse Romande), Szabó Rozáliát (első fuvola, Staatskapelle Dresden), Molnár-Grepling
Tündét (szólópikoló, Gewandhausorchester Leipzig) és Hadady Lászlót (oboa, a Conservatoire
de Paris tanára). A különleges európai zenekart szerepeltető díszeseményt 2023. augusztus 20ra tervezzük. Sir Simon Rattle, a nemzetközi hírű karmester vezényel majd a koncerten,
amelynek műsorában szerepel Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusa (a remekmű szintén
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százéves évfordulóját ünnepli 2023-ban) és Ludwig van Beethoven IX. Szimfóniája, amely az
Európa-himnuszt adta. A nagyszabású kórus a Nagyváradi Filharmónia Kórusa (RO), a Kassai
Szlovák Filharmónia Kórusa (SK), a Vinnytsiai Gyermekkórus (UA) és a helyi Kodály Kórus
tagjaiból áll össze. Közvetlenül az eseményt követően a zenekar Bécsbe utazik a
Musikvereinben való vendégszereplésre, hogy a klasszikus zene fővárosában népszerűsítsék a
Debrecen 2023 programot; majd szabadtéri koncertet ad az EKF 2024 címet elnyert osztrák
városban. Más európai városokban történő rövid bemutatkozó turnék is leszervezésre
kerülnek, így a zenekar Debrecen és a Debrecen 2023 program utazó kulturális nagykövetévé
válik. A zenekar kamaraváltozata szintén fellép majd a programév záróünnepségén, amelyet a
későbbiekben mutatunk be.
Milyen távlatokat nyit? Ez az újsütetű művészi mobilitás új európai dimenziót hoz Debrecen
zenei életébe, és számos jövőbeli nemzetközi együttműködés alapját teremti meg.
Leszervezett partnerek: a programleírásban szereplő minden zenekar és kórus, Performing Arts
Employers Associations League Europe / Európai Előadóművészeti Munkaadók
Egyesületeinek Ligája – PEARLE, Temesvári TRIB’ ART Egyesület / TRIB’ ART Association
Timișoara (RO)
Felelős munkatársak: Sir Simon Rattle (UK) (karmester), Somogyi-Tóth Dániel (zenei
koordinátor), Zsoldos Dávid (producer)
Projektvezetés: Debreceni Kodály Filharmonikus Zenekar
Ideje: 2023. július-augusztus, 2023. december
Helye: Debrecen főtere, Ausztria, egyéb EU-béli városok


Teljes költségvetés: 1.050.000 EUR

➲ AiR-PORT DEBRECEN
Mi a program története? A Debreceni Repülőtér a város új nemzetközi szerepének
szimbóluma. Becsléseink szerint az elkövetkező években a repülőteret használó utasok száma
a jelenlegi évi 318.000-ről egymillióra növekszik. Az AiR-Port Debrecen rezidensprogram a
város új nemzetközi mobilitásának művészeti-kulturális megjelenítése. A Debrecen
International Art Colony (Debreceni Nemzetközi Művésztelep) 10 éves tapasztalatával a
projekt kezdőpontját alkotja, és az új rezidensi rendszer emberi kapacitását adja.
Hogyan zajlik majd? Az EKF keretein belül a b24 Gallery (b24 Galéria) körüli épületek és
udvar nemzetközi rezidensközponttá alakul át (ld. K18/D). A galéria diszciplínákon átívelő
munkára, mobilitásra, szerepvállalásra és nyitásra ad majd lehetőséget. Minden lehetőség adott
lesz egy pezsgő kulturális-művészeti tér létrehozására. Az elkövetkező öt évben stratégiai
rezidensprogram kerül kialakításra európai példakép szervezetek bevonásával és a MODEM
következő alapelveinek mentén: regionalizmus/szóbeli történelem, közösségi életmód/köztéri
művészet, oktatás/kulturális attrakció, a jövőt érintő kérdések/fiatal művészek és
kultúraműködtetők támogatása, nemzedékek összekapcsolása.
A rezidensség és mobilitás négy különböző típusát tervezzük:


Debrecen International Art Colony (Debreceni Nemzetközi Művésztelep): kéthetes
nyílt művésztelepi műhelymunka minden nyáron 10-15 meghívott művész
részvételével, amelyet minden ősszel kiállítás összegez a MODEMben (illetve
katalógus és konferencia). Ez a létező rezidensi vonal a jövőben is folytatódni fog.
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Permanent residency programme (Állandó rezidensprogram): Az új b24 központ
rezidens terei/lakásai/stúdiói 1-3 hónapos itt-tartózkodásra látják vendégül a
nemzetközi nyílt pályázati eljárás során kiválasztott művészeket. Mindenféle területről
várunk a szó legtágabb értelmében vett művészeket. A debreceni szakintézményekkel,
szervezetekkel és az üzleti szektorral kialakított tematikus együttműködésünknek
megfelelően egyes interdiszciplináris pályázati kiírások előre meghatározott témákhoz,
crossover fogalmakhoz vagy különleges helyekhez kötődnek majd (pl. rendszeres
látogatás, együtt munkálkodás, itt-tartózkodás, gyárlátogatások, tudományos
intézmények, vagy a repülőtér). Már több vállalat és kutatóközpont kifejezte
együttműködési elköteleződését (pl. a Patológiai Intézet, az Atommagkutató Intézet, a
Krones AG, a Continental).



Project based residency (Projektalapú rezidensprogram): meghatározott
kiállításokhoz, performanszokhoz, stb. kötődő, meghíváson vagy nyílt pályázati
felhíváson alapuló itt-tartózkodás.



Outgoing residency (Kimenő rezidensprogram): Európai rezidensprogramokban
részt venni kívánó debreceni vagy térségi művészek támogatására kialakított program.
Együttműködési
hálózat
kiépítésének
lehetősége
különféle
művészeti
rezidensprogramokkal – néhányukkal már jelenleg is kapcsolatban állunk.

Milyen távlatokat nyit? A rezidensprogram egyértelműen hozzájárul a művészi mobilitáshoz.
Programkoncepciónk diszciplínákon átívelő természete elősegíti a rezidensek távlatainak
kiszélesítését és hathatós eszközt nyújt Debrecen kulturális színterének nemzetközivé tételéhez.
Leszervezett partnerek: Akademie Schloss Solitude Stuttgart (DE), K.A.I.R. Košice (SK),
Plants AiR - Novi Sad 2021, Újvidék (RS), Cultură ȋn Mișcare Egyesület, Nagyvárad (RO),
Pécs Writers Program (HU), Johannesburg Art Gallery (SA), Pavle Beljanski Collection Novi
Sad / Pavle Beljanski Gyűjtemény, Újvidék (RS), transit.sk Bratislava (SK), Kunsthaus Graz
(AT), Modern Művészeti Múzeum, Salzburg (AT), Római Magyar Akadémia (HU/IT), Partium
Christian University Oradea / Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (RO), Debreceni
Egyetem (HU)
Felelős munkatárs: Koroknai Edit (program koordinátor)
Projektvezetés: MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ
Ideje: 2020-tól folyamatosan
Helye: b24 Nyitott Művészeti Tér és Rezidensközpont, partnerszervezetek és a városban
működő vállalkozások


Teljes költségvetés: 1.000.000 EUR

➲ MEETING OF REDCAPPERS (A PIROS SAPKÁSOK TALÁLKOZÓJA)
Mi a program története? Az európai utcai és vásári bábjátékok főszereplői egymás egyenes ági
leszármazottai. Ebben az értelemben az olasz Pulcinella, az angol Punch, a francia Guignol, az
osztrák Hanswurst vagy Kasperl, a cseh Kasparek, a bajor Larifari, az orosz Petruska és a
magyar Vitéz László vagy Paprika Jancsi mind rokonok. Ezek a globális kedvencek bárhol és
bármikor képesek megnevettetni minket, miközben a ráció határait feszegetik és kikarikíroznak
mindennemű autoritást és emberi gyarlóságot. A projekt a legendás magyar bábművész,
Kemény Henrik örökségét is tükrözi, aki több szállal is kapcsolódott Debrecenhez.
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Munkásságával Kemény sikeresen felélesztette Vitéz László több évtizedre feledésbe merült
figuráját. 2023-ra a meglévő Vojtina Bábszínházat kibővítjük a Vitéz László Bábtérrel és
felavatunk egy, az Európai Utcai Bábjáték Módszertani Központnak helyet adó, komplex
multimédiás bábművészeti központot.
Hogyan zajlik majd? 2023-ban egyhetes fesztivál veszi kezdetét 35 bábelőadással és 25
utcaszínház műsorral (felvonulás, cirkuszi és bábelőadások) számos, Európa különböző
országaiból érkező vásári és utcai bábművész közreműködésével. A térség több települését is
bevonjuk az eseményekbe, így kialakítva egy 100 km hatósugarú kört, amelynek közterein
átveszi az uralmat az élet furcsaságai ihlette kacaj. Ezek a globális vándorok ékesen bizonyítják
majd, hogy az erős és egyben népszerű kulturális párbeszéd, interakció és alkalmazkodás
lehetséges.
A bábelőadások mellett 13 workshop, képzés és mesterkurzus kerül megrendezésre 9
különböző országból érkező 13 kiváló szakemberrel: Marek Waszkiel (PL), Hartmut Lorenz
(DE), Stephen Mottram (UK), Peter Schumann (US), Duda Paiva (NL), Salvatore Gatto (IT),
Ivan Sogel (SK), Bruno Leone (IT), Massimo Schuster (FR), Lénárt András (HU), Pályi János
(HU), Kovács Géza (HU) és Vági Bence (HU).
A fesztivál ideje alatt különböző kultúraközi esemény kerül megrendezésre, amelyek
lehetőséget nyújtanak az együtt munkálkodásra, a szerepvállalásra és a nevetésre. A fiatal
művészek és a művészeti egyetem hallgatói vizuális elemekkel, bábetűdökkel és akciókkal
töltik meg a várost (parkokat, tereket, udvarokat, kocsmákat, vasútállomást, boltkirakatokat,
kórházi udvarokat), a járókelőket is bevonva ezekbe az interaktív játékokba és akciókba.
Fennáll a szabályok megszegésének lehetősége.
Az utcai bábelőadások több különböző művészeti választ adnak a társadalmi folyamatok
kihívásaira. Ám a művészeti tartalom mellett a meghívott nemzetközi mesterek és bábművészek
a műfaj erős közönségfejlesztő potenciáljára koncentrálnak majd. A 2019-es előkészületek
feladata „a koncepció csiszolása”, a helyszínek azonosítása, a részletes akcióterv és a különböző
látvány- és kommunikációs tervek kidolgozása. 2020-tól a Meeting of the Redcappers program
minden évben megrendezésre kerül, egyre több kultúraközi párbeszéd lehetőségével pl. az a
Karagöz és Hacivat figurái köré épülő oszmán bábhagyománnyal.
Milyen távlatokat nyit? Egy új európai gondolkodáshoz fontos a közös mesealakok
(identitáselemek) azonosítása. Ezen képzeletbeli karakterek mobilitása valós mobilitásra
sarkall, amely új távlatokat nyit a bábművészeti színtér előtt.
Leszervezett partnerek: Egyetemek, iskolák: Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
(HU), Kaposvári Egyetem (HU), University of Arts Târgu Mureş / Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem (RO), Babeş-Bolyai University Cluj / Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár (RO),
Debreceni Egyetem (HU), Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU), MOME Művészeti
Egyetem, Budapest (HU), Budapesti Metropolitan Egyetem (HU), Medgyessy Ferenc
Művészeti Középiskola, Debrecen (HU), ORT-IKI Független Művészeti Egyesület (HU),
Kuckó Művésztanya Egyesület (HU), Szárnyas Sárkányok Társulat (HU). Intézmények: Petőfi
Irodalmi and Színházmúzeum, Budapest (HU), Széchenyi nemzeti Könyvtár, Budapest (HU),
Kulturális és Oktatási Alapítvány, Tbilisi (GE), Mostar 2024 (BA). Bábszínházak: Erfreuliches
Theater Erfurt (DE), Childrens’ Theatre Subotica / Szabadkai Gyermekszínház (RS), Szabadkai
Színház Magyar Társulata (RS), TAMTAM Theatre (NL), Lilliput Ensemble Oradea / Lilliput
Társulat, Nagyvárad (RO), Puck Puppet Theatre Cluj / Puck Bábszínház, Kolozsvár (RO),
Northern Theatre Satu Mare / Szatmárnémeti Északi Színház (RO), Puppet Theatre Sfânţu
Gheorghe / Cimborák Bábszínház, Sepsiszentgyörgy (RO), Bavka Puppet Theatre Uzhhorod /
Bavka Bábszínház, Ungvár (UA), Árgyélus Tales and Puppet Theatre Chotín / Árgyélus Mese56

és Bábszínház, Hetény (SK), CsaVar Színház (SK), Tale and Puppet Theatre Rožňava / Meseés Bábszínház, Rozsnyó (SK), National Children’s and Youth Palace / Nemzeti Gyermekpalota,
Tbilisi (GE), Mesebolt Bábszínház, Szombathely (HU), Vaskakas Bábszínház, Győr (HU),
Kaposvári Bábszínház (HU), Budapesti Bábszínház (HU), Bóbita Bábszínház, Pécs (HU)
Felelős munkatársak: Láposi Terka, Asbóth Anikó, Kovács Géza (kurátorok)
Projektvezetés: Vojtina Bábszínház, Korngut-Kemény Alapítvány
Helye: Vojtina Bábszínház, különböző szabadtéri helyszíneken városszerte
Ideje: 2020-től minden év májusában


Teljes költségvetés: 450.000 EUR

➲ SHOW YOUR SPICES (MUTASD A FŰSZEREIDET)
Mi a program története? Több mint 100 országból származó mintegy 5500 nemzetközi diák
tanul a Debreceni Egyetemen. Ez a szám 2023-ra meghaladja a 7000-et. Egyre több külföldi
állampolgár költözik a városba a nemzetközi vállalatokkal. Ezek a külföldi diákok ugyanazokon
a környékeken és lakótelepeken élnek, és ugyanazt a városi környezetet használják, mint a helyi
lakosság. Sok lakos számára mégis új helyzetet jelent mindez.
Hogyan zajlik majd? Ez a hosszú távú program a szomszédok és polgártársak közötti kulturális
korlátok lebontását célozza meg. Ezek a korlátok egyszerűen abból erednek, hogy különböző
kultúrákból származunk és olykor alapvető kommunikációs problémáink akadnak – nem csak
a nyelvi korlátok miatt. A Show Your Spices a gasztronómiát hívja segítségül, egyéb művészeti
területek, kulturális mediátorok és pedagógusok közreműködésével, így téve lehetővé egymás
behatóbb megismerését. A program alapja az évente megrendezésre kerülő International Food
Day (Nemzetközi Étel Nap), amely a Debreceni Egyetem kiemelt nemzetközi eseménye. Az
ötlet abban áll, hogy az eredeti kezdeményezést ezúttal a helyi lakosok közé visszük. 2023-ban
heti rendszerességgel kiválasztunk egy lakókörnyéket vagy negyedet, és „közös főzést”
szervezünk mind a „külföldiek”, mind a „helyiek” részvételével. Az eseményeken az
interkulturális különbségek témáját feszegető előadóművészek is részt vesznek majd. A
programév neves napjain az International Food Day különkiadását kivisszük a külső
városnegyedekbe is egy rövid színpadi program formájában. Az egyetemi étkezde az együtt
használt receptek alapján készíti majd ételeit, amihez a „Show Your Buildings” (Mutasd az
épületeidet) nevezetű mellékprojekt kapcsolódik, a nyíregyházi LEGO gyárral közös
együttműködési program keretén belül. A diákok a honfitársaikkal alkotnak csapatokat, és
LEGO MOC szakemberek segítségével felépítik szülőhazájuk egyik jellegzetes épületét, majd
kiállítják azt az egyetem Tanulóközpontjában.
Milyen távlatokat nyit? Debrecen meglehetősen új multikulturális miliője kevésbé tűnik majd
idegennek a helyi lakosok számára. A program a nyitás, tolerancia és kölcsönös megértés
horizontjait ígéri.
Leszervezett partnerek: Debreceni Egyetem (HU), Nemzetközi Oktatási Központ (HU),
Nyíregyháza Városa (HU), Endorfin Színházi Egyesület (HU), Debreceni Nyugdíjas Egyesület
(HU), Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület (HU)
Felelős munkatársak: Sayed-Ahmad Mohamed (diák koordinátor), Lakó Zsigmond
(nemzetközi mediátor/koordinátor)
Projektvezetés: Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat
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Ideje: 2023. január-december, folytatás hagyományként az International Food Day körül
Helye: Debreceni Egyetem, Tanulóközpont, külső városnegyedek


Teljes költségvetés: 150.000 EUR

➲ FROM ISLAND TO ISLAND (SZIGETRŐL SZIGETRE)
Mi a program története? A Debreceni Református Kollégium tanárai és diákjai már a 16.
században zarándokutakra indultak, hogy különböző kultúrákkal és nyelvekkel ismerkedjenek
Európa-szerte és még távolabbi tájakon. A From Island to Island programot ezen
zarándoklatok hagyományos értékrendje ihlette: a kultúrák és nyelvek kölcsönös megismerése,
a tudás megosztása. Ám a projekt egy másik hagyományt is tükröz, amely még a kommunista
időkben gyökerezik. A régi, lerobbant és olcsó italméréseket egyaránt látogatták a peremre
szorult rétegek képviselői, az egyetemi hallgatók és a kultúra alakítói. A program ennek
megfelelően egy utazás az olykor elszigetelt nyelvek és a régi, szigetként is értelmezhető
helyszínek világaiba.
Hogyan zajlik majd? Az európai nyelvek, irodalom, szerzők és közönség között húzódó
határokat átlépő program a költészet hangján szólal majd meg, amit zene, vizuális megoldások
és performatív produkciók kísérnek. A „líra” eredeti jelentéséhez (zenével kísért szöveg)
visszatérve a dalszövegekre fogunk koncentrálni, és a nyelv hangzásán, vizuális megjelenítésén
és előadásán keresztül mutatjuk be a költészet értékeit a nemzetközi közönségnek. Különböző
nyelvű (finn, észt, lett, litván, lengyel, cseh, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, stb.)
megzenésített versek, irodalmi előadások, kísérleti költészeti és slam poetry események
kerülnek megrendezésre, olyan szerzők anyanyelvű közreműködésével, mint Carolina Pihelgas
(EE), Kaur Riisma (EE), Jürgen Rooste (EE), Harri Hertell (FI), Tomáš Straka (SK), Kristina
Kočan (SI), Aleš Šteger (SI), Grigory Semenchuk (UA) és sokan mások. A projekt
összekapcsolódik az AiR-Port Debrecen programmal, amely szállást biztosít a költőknek,
dalszövegíróknak, fordítóknak és slammereknek.
Milyen távlatokat nyit? A projekt új megközelítési módot alkalmaz az olykor elszigetelt
közösségek és nyelvek kultúraközi kommunikációjának megjelenítésére, és az együttműködés
új távlatait nyitja meg különböző szinteken: hidakat épít mind Európa, mind a város (helyszínek
és közösségek) kulturális szigetei (és nyelvei) közé, miközben elősegíti a művészetről való
párbeszéd határátlépését.
Leszervezett partnerek: Alte Schmiede Vienna (AT), International Elias Canetti Society /
Nemzetközi Elias Canetti Társaság, Ruse (BG), Mircea Dinescu Poetry Foundation / Mircea
Dinescu Költészeti Alapítvány – Port Cultural Cetate (RO), Európa-sziget Fesztivál –
Kultúrkampusz Nonprofit Szervezet / Europe Island Festival - Culture Campus NGO Vinnytsia
(UA), Magyarországi Észt Intézet, Budapest (EE/HU), Culture and Education Foundation /
Kulturális és Oktatási Alapítvány, Tbilisi (GE), National Children’s and Youth Palace /
Nemzeti Gyermekpalota, Tbilisi (GE), Alföld Irodalmi Magazin, Debrecen (HU), Kulter
Közösségi Csoport, Debrecen (HU)
Felelős munkatársak: Szirák Péter, Áfra János, Oleksandr Wesselényi (UA) (kurátorok)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: előkészületek és megelőző események 2022, központi projekt 2023. január-december

58

Helye: szórakozóhelyek és ivók városszerte (Incognito, Roncs, Bakelit, Cafe Conca Doro,
Könyvtár Kultúrkocsma, stb.)


Teljes költségvetés: 180.000 EUR

➲ TRANS/MISSION 2023
Mi a program története? Rzeszów (PL), Lviv/Ilyvó (UA), Ostrava (CZ), Kassa (SK), Trakai
(LT) és Debrecen együttműködve foglalkoznak az identitás kérdésével, hiszen mind
országhatárok mellett helyezkednek el. A kezdeményezés második alappillére szintén
identitással kapcsolatos kérdés: vidéki városokként mind a főváros által kifejtett nyomástól
szenvednek, és a színházak úgyszintén megérzik ezt a terhet. Ezek a városok mind arra
törekszenek, hogy fontosabb szerepet töltsenek be országuk társadalmában és kulturális
életében.
Hogyan zajlik majd? A partnerszínházak igazgatói hiszik, hogy kezdeményezésük képes
párbeszédet kialakítani a fent említett témakörökben, és kreatív-művészeti megoldásokat
nyújtani a felmerülő problémákra. A színházak útnak indították a real Trans/Missions
nevezetű, egyedülálló művészeti fesztivált hat európai város színházának nemzetközi
együttműködésével. A Csokonai Theatre egyike a fesztiválsorozat alapító tagjainak.
2023-ban Debrecen lesz a Trans/Missions International Festival of Arts (Trans/Missions
Nemzetközi Művészeti Fesztivál) helyszíne. Késő augusztusban öt európai nagyváros öt
társulata látogat el Debrecenbe, hogy megrendezzék a fesztivál frenetikus és újszerű EKF
különkiadását: minden előadott színpadi darabot más-más városból származó rendező rendez
majd, lehetővé téve a határokon átívelő gondolkodást és közös európai teremtést.
A fesztivál debreceni EKF különkiadásában a városi térben különböző helyszíneken megjelenő
amatőr és profi utcaszínházi csoportok teremtenek valódi fesztiválhangulatot. Ezen események
mellett a városok kulináris és design termékeiket is bemutathatják. A fesztiválhét alkalmával a
Debreceni Csokonai Színház szintén különleges hangsúlyt helyez majd a nemzetközi
párbeszédre a városok identitásáról és Európán belüli szerepéről szóló nyílt vitákon.
A Re-trans/mission programsorozat a fesztivál digitális képét adja majd, a színdarabok
innovatív, 3D streamingjével.
Milyen távlatokat nyit? A projekt erős európai dimenziója a tevékeny együttműködésen és
közös perspektívákon alapul. Ez a hosszú távú kísérleti projekt a társadalmi és politikai
kihívások művészeti értelmezését adja.
Leszervezett partnerek: Wanda Siemaszkowa Theatre / Wanda Siemaszkowa Színház Rzeszów
(PL), Royal Theatre / Királyi Színház, Trakai (LT), Maria Zankovetska Theatre / Maria
Zankovetska Színház, Lviv (UA), The Moravian-Silesian National Theatre / Morávia-Sziléziai
Nemzeti Színház, Ostrava (CZ), Állami Színház, Kassa (SK), Miskolci Nemzeti Színház (HU)
Felelős munkatárs: Gemza Péter (fesztiváligazgató)
Projektvezetés: Debreceni Csokonai Színház
Ideje: 2023. augusztus vége
Helye: Csokonai Színház és a város különböző szabadtéri helyszínei


Teljes költségvetés: 290.000 EUR
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➲EUROPEAN HEARTBEATS (EURÓPAI SZÍVDOBBANÁSOK)
Mi a program története? A kortárs tánc- és mozgásszínházi élet Magyarországon gyakorlatilag
Budapestre koncentrálódik. Míg az autentikus néptánc rendkívül népszerű Debrecenben,
hiányoznak a kortárs formáknak megfelelő és szem előtt lévő megmutatkozási lehetőségek. Az
újonnan kialakításra kerülő Latinovits Színház új életet lehelhet ebbe az ökoszisztémába.
Hogyan zajlik majd? A European Heartbeats projekt mindenféle táncművészeti műfajnak
teret ad a hagyományostól a jelenkoriig, a hip-hoptól a balettig, a konvencionálistól az
experimentálisig. A tánc hasonlít a zenéhez abban az értelemben, hogy mindkettő nemzetközi
nyelv – és a tánc a ritmuson keresztül kapcsolódik a zenéhez. Elindítunk egy hat
műhelymunkából álló sorozatot, amelyben a debreceni, különböző műfajokból érkező táncosok
elismert, szintén többféle irányt képviselő európai dobosokkal dolgoznak majd együtt. A már
leszervezett művészek között megemlíthetjük Gildas Etevenardot (FR), Roger Turnert (UK),
Chris Cutlert (UK), Geröly Tamást (HU), és a Galway 2020 program delegáltját, egy bodhrán
(ír népi kézidob) játékost. Közös gondolkodás- és alkotásmódra nyílik lehetőség határokon és
műfaji határokon keresztül. A workshop-sorozat egy izgalmas, egyórás előadásban csúcsosodik
ki 30 dobos és 100 táncos közreműködésével a Debrecen Airport átmeneti színpadán, amely
egyben a mobilitás metaforájaként is értelmezhető.
Milyen távlatokat nyit? Egy friss és sokrétű táncszíntér megkapja a lehetőséget, hogy új európai
horizontot nyerjen, és műfaji katalizátorként működjön az egész városban, sőt az egész
régióban. Mindez támogatja a Latinovits Színház keretén belül kialakításra kerülő új
módszertani központ munkáját és elősegíti a megfelelő támogató munkakörnyezet
megszületését is.
Leszervezett partnerek: Ciotóg and Milestone Inventive (IE), Compagnie Marléne Rostaing
Toulouse (FR), Moving Academy of Performing Arts / Előadóművészetek Mozgó Akadémiája
(NL), Modern Tánc-Játék Stúdió (HU), Debreceni Népi Együttes (HU), Főnix Ifjúsági és
Gyermek Néptáncegyüttes (HU), Debreceni Hajdú Néptáncegyüttes (HU), “Forgórózsa”
Táncegyüttes (HU), Eastsiders Crew Hip-Hop Formáció (HU)
Felelős munkatársak: Gemza Péter (producer), Simon Renáta (művészeti kurátor)
Projektvezetés: Csokonai Nemzeti Színház
Ideje: 3 workshop 2022-ben, 3 workshop 2023-ban, utolsó bemutató 2023. őszén
Helye: Latinovits Színház, Debrecen Airport


Teljes költségvetés: 320.000 EUR

#KNOWLEDGE AND KNOWHOW (TUDÁS ÉS KNOW-HOW)
➲ CRAFT FOR LIFE (EGÉSZ ÉLETRE SZÓLÓ KÉZMŰVESSÉG)
(KIEMELT PROGRAM)
Mi a program története? A kézművesség Debrecen és a régió múltjának meghatározó kulturális
jellemzője volt a múltban. Meglehet, a város maga is annak köszönheti létezését, hogy
különböző iparosok és kereskedők által bejárt útvonalak találkozási pontjaként szolgált. A
kérdés ma az, hogyan lehet a hagyományos kézi know-how-t átalakítani a jelenkorban értékes,
kortárs technológiává, és miként válhat ez „fénnyé az alagút végén” a tehetséges, ám hátrányos
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helyzetű, gyakran roma származású, a város külterületein mélyszegénységben élő emberek
számára.
Hogyan zajlik majd? Célunk az, hogy megtaláljuk a régi kézművesek és kézműves asszonyok
helyét a kortárs design színtéren, nemzetközi szinten is, olyan programokkal, amelyek sokkal
szélesebb körű közönséget vonzanak, mint amit pl. a modern design valaha is képes a
térségünkben. A szélesebb közönség nagyobb piacokhoz vezet, amelyeken keresztül az új
kézműves ipar sokak számára a fenntartható gazdaság alapjává és a társadalmi
szerepvállalás eszközévé válhat. A magyar művész, El-Hassan Róza DLA disszertációjában
bemutatott módszert vesszük alapul, akinek projektjében idős cigány iparosok készítenek
modern mindennapi használati eszközöket hagyományos anyagokból és munkafolyamatokkal.
A célkitűzéseink eléréséhez a Craft for Life több különböző projektirányt követ:










Traces of passion (A szenvedély nyomai): a “Passionswege” (Bécsi Design Hét) című
példakép projektet alapul véve a projekt nemzetközi és magyar designereket köt össze
hagyományos iparágakban munkálkodó, vidéki kézművesekkel és kézműves
asszonyokkal. Két regionális kézműves egyesülettel és több, hátrányos helyzetű vidéki
területeken munkálkodó nonprofit szervezettel karöltve, potenciális tehetségeket
kutatunk fel a projekthez. A konvencionális munkakapcsolatok kereskedelmi
megkötésektől mentes, együtt alkotáson és tudásmegosztáson alapuló, nyílt
munkafolyamat reményeink szerint kooperatív vállalkozásokhoz vezet majd. A Bécsi
Design Hét látja majd el a projekt mentorálását, illetve javaslatot tesz a projektbe
bevonható nemzetközi designerek személyére.
Craft for Life Grants (CfL ösztöndíjak): A Debrecen 2023 mikrotámogatási rendszer
(ld. K20) és a rezidensprogram (ld. AiR-Port Debrecen) keretein belül célunk 10 olyan,
a legszegényebb falvakból származó tehetséges kézműves támogatása, akik ösztöndíjjal
kiutaznak valamely külföldi országba és ott designerekkel együtt tevékenykedve
tapasztalatokat cserélhetnek a hagyományos anyagok és új technológiák
felhasználásával kapcsolatban.
Craft for Life Fair Festival (CfL vásár és fesztivál): az „új kézművesség” égisze alatt
készülő termékek legvonzóbb megjelenítése érdekében újjáélesztjük a “nagypiac”
hagyományát, mégpedig vadonatúj nézőpontból. A célkitűzésünk az, hogy modern
megközelítésben mutassuk be a térségi népi iparművészetet, kézműves és alkalmazott
művészetet és újrarajzoljuk Debrecen, mint a vásárok és piacok városának képét. A
csatlakozó programok között szerepel egy kiállítás és egy, a régi know-how és a
progresszív design összekapcsolásának jövőbeli útjait feltáró konferencia is.
Crafts Markets in a Post Internet Age (Kézműves piacok az internet utáni korban):
az online piacterek világában a piacvárosok öröksége kihasználatlan potenciált jelent.
Ez a program megvizsgálja, miként lehet Debrecen egykoron egész Európára kiterjedő
kereskedelmi hálózatát újjáépíteni egy online, hibrid gazdaságon belül. A 4. ipari
forradalom szállítói-lánc modelljeinek kisebb léptékben való újraértelmezése
összekapcsolja a helyi termelőket a nagyobb termelői hálózatokkal. Az Etsy újra
feltalálása helyett Debrecen piactér platformja különböző városok szolgáltatásait és
termékeit köti majd össze, és megalapozza a Fair Festival (Vásárfesztivál) 2023-at
követő utóéletét.
Digital Crafts and Open Science (Digitális kézművesség és nyílt tudomány): az új
technológiák megjelenése a kézműves világban több új lehetőséget kínál a jövő
gazdaságának. A Craft for Life, a Debreceni Egyetem és a város ipari szektora között
létrejövő együttműködési program megvizsgálja a kézművesség és design szerepét az
egyetem szakterületeit érintő tudományos és alkalmazott kutatás világában
(élettudomány, biotechnológia, gépjárműgyártás). Ez a program egy örökségre
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koncentráló iparágból innováció-orientált tevékenységgé változtatja a kézművességet,
és megmutatja a készségek, tapasztalat és emberi munkavégzés értékét az automatizáció
világában.
Craft for Life Camp (CfL tábor): egy Európa-szerte meghirdetetett, nemzetközi
együttműködési tábor 14-23 év közötti fiataloknak, akik itt megismerhetik a helyi
(kézműves) hagyományokat és újraértelmezik azokat kortárs művészek, designerek és
művészeti tanárok segítségével, miközben a saját kultúrájuk és hagyományaik elemeivel
egészítik ki a közös terveket, koncepciókat és elkészített termékeket. A tábor végén
csoportkiállítás megrendezésére kerül sor a Fair Festival (Vásárfesztivál) keretein belül.
Közös alkotásra, kulturális párbeszédre, új barátságok megkötésére és szabadidős
programokra (koncertek, kirándulások és sportok) lesz lehetőség.

Milyen távlatokat nyit? Sokat beszélünk a város gazdasági fejlődésének és a környék
lemaradásának viszonyában kiütköző különbségekről. Ez a projekt a térség erős kulturális
történelmének hátterével új távlatokat nyit a roma népesség és a szegényebb rétegek társadalmi
szerepvállalásában, és felmutatja a fenntartható design világában használható, hagyományos
know-how értékét.
Leszervezett partnerek: Neigungsgruppe Design / Bécsi Design Hét (AT), EU-ROMA
Országos Egyesület (HU), Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület (HU), Bihari
Népművészeti Egyesület (HU), Design Terminal (HU), Kézműves Alapítvány (HU),
„Igazgyöngy” Alapítvány (HU), Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány (HU),
Láthatatlan Iskola (HU), Halápon a Gyermekekért Egyesület (HU)
Felelős munkatárs: Szemerey Samu (koordinátor)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: Traces of Passion és Grants 2021-től, Camp és Fair Festival 2023 áprilisától
Helye: különböző helyszíneken


Teljes költségvetés: 990.000 EUR

➲ WE LOVE WOOD (IMÁDJUK A FÁT)
Mi a program története? A debreceni és Debrecen környéki erdők fái a helyi ökoszisztéma
egyik legfontosabb részét alkotják. Évszázadokon keresztül a fa jelentette a város
építőmestereinek és kézműveseinek fő nyersanyagát. Ez a kapcsolat a fával azóta igencsak
megváltozott, de az innovatív faszerkezetek mint a know-how természetbarát megjelenési
formái ma a reneszánszukat élik.
Hogyan zajlik majd? A fa művészi és funkcionális felhasználási módjai köré szervezett,
többszintű program megrendezésére kerül sor, amelynek építészeti, mérnöki, design,
képzőművészeti, gasztronómiai és ökológiai vetületei is lesznek. A program alapját egy
kéthetes nemzetközi kreatív tábor képzi a Nagyerdőben, amelyet a híres HELLO WOOD
International Summer University and Festival (HELLO WOOD Nemzetközi Nyári
Egyetem és Fesztivál) szervez és amelyen a helyi építészhallgatók nemzetközi társaikkal
karöltve szabadtéri installációkat, térszervező elemeket és többfunkciós épületeket hoznak
létre. A kreatív tábor ideje alatt számos kísérőeseményre kerül sor a városban: kamarakiállítás
a b24 Galériában a fa és kortárs design viszonyáról, bútorkészítő workshopok laikusoknak a
Bútor Egyesület közreműködésével, Download Design (letölthető design) projekt (nyílt
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forráskódú, letölthető bútortervek a nyílt design és a csináld magad szellemében), egy új
természetjáró ösvény, parkbútorzat, valamint tábla és információs rendszer felállítása a
Nagyerdő belső és külső területein. A projekt különböző finn és francia mintákat követ az
anyagok újrahasznosításának olyan megoldásaira, amelyek elősegítik az élő fák megőrzését. A
We Love Wood projekt összekapcsolódik egyéb Debrecen 2023 projektekkel. A résztvevők
szerepet vállalnak a Heights and Mounts program installációinak kivitelezésében és a Horizon
Festival díszleteinek, helyszíneinek és faházainak vagy turistamenedékeinek megtervezésében.
Milyen távlatokat nyit? A projekt segít újra felfedezni a fát és megérteni a fa mint természetes
alapanyag fontosságát. Továbbá, nemzetközi kooperáción keresztül lehetőség nyílik ismeretés tapasztalatcserére és a fa új felhasználási módjainak kidolgozására.
Leszervezett partnerek: HELLO WOOD (HU), Bútor Egyesület (HU), Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem (HU), Képzőművészeti Egyetem (HU), Medgyessy Ferenc és Kós Károly
Művészeti Szakközépiskolák (HU), Pylorama.wood community Kyiv-Nantes (UA),
Promprylad.Renovation Ivano-Frankivsk (UA)
Felelős munkatársak: Pozsár Péter (főkurátor), Kovács Péter (koordinátor)
Projektvezetés: Debreceni Egyetem
Ideje: Első tábor 2022. júniusában, azt követően évente
Helye: Debreceni Nagyerdő


Teljes költségvetés: 440.000 EUR

➲ HUMANOTHEQUE / HEALING LIBRARIES (HUMANOTÉKA/GYÓGYÍTÓ
KÖNYVTÁRAK)
Mi a program története? A történelem tükrében Debrecen a könyvek és könyvtárak városa. A
Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 17 fiókkönyvtárával és olvasópontjával, valamint a Debreceni
Egyetem Nemzeti Könyvtára és a Református Kollégium hagyománygazdag könyvtára szilárd
hálózatot biztosít a könyvek szerelmeseinek. De mi a helyzet a digitális kor előidézte
változásokkal?
Hogyan zajlik majd? Ez a projekt megpróbál kétféle választ adni a digitális technológia
városlakókat és városi közösségeket érintő kihívásaira. Mindkettőben olyan tereket hozunk
létre, ahol az emberek a valós életben találkozhatnak és kapcsolatokat teremthetnek, illetve
amelyek képesek ellensúlyozni a technológia életünket egyre jobban befolyásoló hatásait. A
kisebb debreceni könyvtárak decentralizált hálózata adja ennek a gyógyító folyamatnak a
fizikai kereteit.


A Humanotheque (Humanotéka) Vékony Dorottya debreceni művész projektjén
alapul. A nemzetközi példákra és elődökre (pl. „élő könyvtárak”) támaszkodó projekt
az emberi tudáscsere különleges platformja lesz olyanok számára, akik – a megosztás
gazdaság alapelveit követve –, egymásra szánják az idejüket, megosztják a
képességeiket, tudásukat és hobbijaikat. A cél egy legalább 200 résztvevőből álló
portfolió elkészítése, amelynek tagjai mind felajánlják az idejük egy kis részét és valaki
mástól kapják azt vissza. A digitális adatbázis katalógus formában jelenik meg és a
könyvtárakban erre a célra felállítandó Humanotheque pultok találkozási pontként
szolgálnak majd a kölcsönzőknek és kölcsönadóknak 2023 elejétől. A Debrecenben
rezidensprogramjukat töltő nemzetközi művészeket is integráljuk a programba.
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A Healing libraries (Gyógyító könyvtárak) központilag szervezett zöld
szolgáltatásokat nyújtanak majd a kizárólag városi környezetekhez szokott embereknek,
kis olvasó ligetekkel, gerilla kertészettel a könyvtárak udvarain, olvasóműhelyekkel
egész évben. A kisebb fiókkönyvtárak is ebben a szellemben alakulnak majd át. A
gyógyító könyvtárak valós tudás átadásával támogatják a digitális kirekesztettség
„áldozatait”, hozzájárulva ahhoz, hogy a digitális technológiák az emberi kapcsolatok
lerombolása nélkül válhassanak a helyi közösségek identitásának részévé. Nagy
mennyiségű helytörténelmi dokumentum kerül digitalizálásra, sok beépített fizikai
tevékenységgel: egy mozgó könyvtár, különböző közösségi események, és
könyvtárosok vezetésével tett felfedező körutak mind részei lesznek ennek a komplex
projektelemnek.

Milyen távlatokat nyit a program? Mozgósítjuk a város vaskos könyvtári hagyományát, hogy
megfeleljünk a 21. századi polgárok által támasztott követelményeknek, miközben elősegítjük
a konkrét és személyes emberi kapcsolatok megőrzését.
Leszervezett partnerek: City Library Ulm / Ulm Városi Könyvtár (DE), Művésztér Műhely
Egyesület (HU)
Felelős munkatársak: Kovács Béla Lóránt (projektvezető), Vékony Dorottya (művészeti
kurátor)
Projektvezetés: Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Ideje: előkészületek 2020-tól, átalakított könyvtárak 2023-ban
Helye: Fiókkönyvtárak és virtuális terek


Teljes költségvetés: 400,000 EUR

CELEBRATE LETTERS (ÜNNEPELJÜK A BETŰKET)
Mi a program története? Oktatási és vallási központként Debrecen évszázadok óta egyik
legfontosabb feladata a kézműipar és know-how területén a könyvkészítés és könyvnyomtatás.
Sok szempontból ez a hagyomány mély európai jelentéstartalommal bír. Az Alföldi Nyomda
elődjét 1561-ban alapította Huszár Gál, evangélikus pap, nyomdász és énekszerző. Ez az élőnek
nevezhető hagyomány máig folyamatos inspiráció forrása.
Hogyan zajlik majd? A célunk megmutatni, hogy Debrecen fontos szerepet vállal a kortárs
európai könyvkészítő színtéren, és ennek érdekében két fontos eseményt tervezünk:


Celebrate Letters - The Festival of European Typography (Ünnepeljük a betűket
– Az európai tipográfia fesztiválja): egyhetes kísérleti tipográfiai és betűtípustervezési fesztivál és workshop. A kortárs betűtípus-tervezők nemzetközi
csúcstalálkozóját szintén 2023 tavaszára tervezzük. A modern, interaktív multimédia
kiállítással kiegészített a programban nyújtott támogatásukért cserébe a résztvevő
betűtípus-tervezők, kulturális intézmények és kapcsolt vállalkozások megkapják saját
egyedi betűtípus-készletüket. Az esemény megteremti a debreceni betűmetszési
hagyományok kortárs, innovatív újraértelmezésének lehetőségét. A régió jellegzetes
íráskultúrája, például a térség templomainak falait díszítő feliratok és szövegek, szintén
fejlesztésért kiált. Bizonyos betűk, mint például a trémával ellátott Ÿ, megmaradtak a
helyi helyesírásban, sírokon és családnevekben. A Tipográfiai Fesztivál
kísérőeseményen ipartörténeti jelentőségű nyomdagépek kerülnek bemutatásra a
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közönségnek, és sok eszköz restaurálása megoldódik. További programokat szervezünk
a Kárpát-medencében máig ismert ómagyar rovásírás tárgykörében, amely számos
képírásos betűkészlettel rokonságot ápol. Ülések, műhelymunkák, kirándulások és
bemutatók keretén belül tanítjuk, elemezzük és átadjuk ezt a kulturális kincset,
összehasonlítva azt más hasonló, világszerte fellelhető ábécékkel.
A Book Design Depo (Könyvtervezési Depo), amely a Celebrate Letters programmal
párhuzamosan fut majd, a kortárs európai könyvtervezés ünnepe, több, a közösségi
terekben (nagyobb könyvtárakban, könyvesboltokban) már megvalósult, könyvtémájú
kiállítással. Ugyanakkor konferenciát szervezünk, amely a kreatív ipar (könyvtervezés,
tipográfia, illusztráció és alkalmazott grafika), a nyomdaipar és az elektronikus
könyvkiadás kapcsolatát hivatott vizsgálni.

Milyen távlatokat nyit a program? Ezek az események bemutatják a nagyközönségnek és
támogatják azt a jó gyakorlatot, amelyben a kreatív szektor mozgósít egy helyi, erős
hagyományt és nagy hozzáadott értékkel kortárs, sőt, nemzetközi jellegű tevékenységgé alakítja
azt.
Leszervezett partnerek: University of Bergen (NO), Pictoric Illustrators Community /
Képillusztrátorok Közössége (UA), Prostir Liter (Betűköz) Lutsk Fesztivál (UA), Culture and
Education Foundation / Kulturális és Oktatási Alapítvány Tbilisi (GE), National Children’s and
Youth Palace / Nemzeti Gyermekpalota, Tbilisi (GE), TypoZone - Eszterházy Károly Egyetem,
Eger (HU), Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete (HU)
Felelős munkatárs: Major Lajos (művészeti kurátor)
Projektvezetés: Debrecen 2023 és az Alföldi Nyomda
Ideje: 2023. tavasza
Helye: könyvesboltok, könyvtárak, Alföldi Nyomda és MODEM Modern és Kortárs Művészeti
Központ


Teljes költségvetés: 185.000 EUR

#COMMUNITIES (KÖZÖSSÉGEK)
➲ THE PANEL PROJECT (A PANELPROJEKT)
(KIEMELT PROGRAM)
Mi a program története? Debrecen lakosságának körülbelül fele nagy, előre gyártott elemből
épült lakótelepi bérházakban, más szóval „panelházakban” él. 1971-től kezdve a „házgyár”
évente 2000 lakást állított elő, ezek a lakótelepek a régi külvárosi lakóterületek és kertek helyét
vették át és egy teljesen új városi paradigmát hoztak létre. A túlméretezett, uniformizált tömbök
nem bővelkednek városi kulturális terekben, korlátozott szociális interakcióra adnak
lehetőséget és nehéz definiálni, azonosítani őket. Nem könnyű ilyen helyen közösséget alkotni,
hiszen alig akadnak egyedi zónák, határjelzők vagy félprivát terek. Mindazonáltal egy
tanulmány szerint a lakosság túlnyomó többsége teljesen elégedett a „panel” életformával.
Hogyan zajlik majd? A város kulturális stratégiájának egyik kiemelt fókuszpontja a
decentralizálás és az új terek létrehozása a lakosok számára. Ezzel a stratégiával párhuzamosan
terveztünk egy, a „panel” jelenséget körbejáró, hétéves programot, és kidolgozunk egy
akciótervet a megvalósításra. A program szaktanácsadását egy nemzetközi és helyi
szakemberekből (építészekből, szociális munkásokból és művészekből) álló munkacsoport
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végzi, akiket 2018-ban meghívtunk Space-Block-Community (Tér-Tömb-Közösség)
elnevezésű workshopunkra, Debrecenbe, ahol bemutatták az európai jó gyakorlatokat, illetve
megvitatták a közösség aktivizálásának lehetséges módjait. A projekt tervezett szakaszai és
elemei a következők:


Panel: nemzetközi kortárs művészeti kiállítás és workshop-sorozat a MODEM-ben
2019-ben



A Give back the Colours (Add vissza a színeket) összeköti The Panel Project-et az
Exchangers (Hőcsere) projekttel (ld. alább, K13). A decentralizált közösségi művészeti
központok megalkotásának keretén belül az egyik példaértékű tevékenység az
elszürkült városi területek újraélesztése lenne a helyi lakosok ötletei alapján. Európaszerte számos példát találunk arra, hogy az ehhez hasonló, gyászos kinézetű
életkörnyezeteket a művészet segítségével élesztették újra. A színezést itt nemcsak
szimbolikusan, hanem szó szerint is kell érteni. Két alapvető módszert fogunk követni:
az egyiket a kis helyi közösségek és autonóm csoportok gondolata köré építve, akik
művészeti újjászületést élhetnek meg a közösségi művészeti központokban (inkubációs
program). A másik módszer a művészeti koncepciók különböző európai művészeti
csoportok által összeállított katalógusa, amely új falfestményeket, köztéri installációkat,
játszótéri elemeket, vertikális kertészetet és köztéri alkotásokat, illetve ezek
felhasználását tartalmazza. A párbeszédet és döntéseket helyi demokratikus eszközök
teszik majd lehetővé annak érdekében, hogy a legjobb koncepciók kerüljenek végül
megvalósításra. Sok - már meglévő - polgári kezdeményezést integrálunk a programba.
A projekt következményeképpen a közösségi művészeti központokon túl számos új
találkozóhely jön létre városszerte ping-pong asztalok formájában, a
rezidensprogramban résztvevő fiatal művészek közreműködésével – ez a rész az
„Artballs” (Művlabdák) nevet kapta.



A European Twin Districts (Európai Ikerkörzetek) a hivatalos partner- vagy ikervárosi
kapcsolat gondolatának 21. századi társadalmi újraértelmezése. Megfigyeltük, hogy a
kölcsönös európai gondolkodás sokszor azért nem jöhet létre, mert a kisebb közösségek
nem találkoznak egymással. Debrecen lakótelepi népességének óriási része nem beszél
idegen nyelveket és nem engedheti meg magának, hogy utazzon. Sokuknak fogalma
sincsen más országok, városok vagy közösségek valós helyzetéről, ami visszafelé is
igaz, hiszen aligha van olyan európai város, melynek lakói bármit is tudnak a debreceni
Tócóskert lakótelep lakóinak helyzetéről, sikertörténeteiről vagy éppen az őket
frusztráló kihívásokról. A European Twin Districts kisléptékű európai párbeszédet és
információcserét kezdeményez: összehozza a lakótelepi közösségeket a helyi
ünnepségek és események kölcsönös látogatásával, először is szervezett és mentorált
(kísérettel ellátott) utazások keretén belül. Kísérleti projektként megszervezzük
tócóskerti és fényes udvari csoportok találkozását a brémai Tenever lakótelep helyi
lakosaival, mindkét városban.

Milyen távlatokat nyit a program? A projekt európai modelleken és kapcsolatokon keresztül
járul hozzá a város meglehetősen passzív negyedeinek új életre serkentéséhez. A fő cél nem az,
hogy kulturális és közösségi programokat nyújtsunk a helyi lakosoknak, hanem, hogy
létrehozzuk az aktív szerepvállalás, párbeszéd, önszerveződés és autonómia új kereteit.
Leszervezett partnerek: Drenova Művelődési Központ, Rijeka (HR), Novi Sad 2021 (RS),
Community Arts Lab-XL / XL Közösségi Művészeti Labor (NL), Laboratory of Actual
Creativity NGO / Aktuális Kreativitás Laboratóriuma Nonprofit Szervezet, Vinnytsia (UA),
Culture and Education Foundation / Kulturális és Oktatási Alapítvány, Tbilisi (GE), National
Children’s and Youth Palace / Nemzeti Gyermekpalota, Tbilisi (GE), Ostarchitectur.com –
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Archive for Post-War Modernism in Central and Eastern Europe / A közép- és kelet-európai
háború utáni modernizmus archívuma (CH), Bréma-Tenever (DE) lakókerület-partnerségek:
Protestant Community Trinitatis / Trinitatis Protestáns Közösség, Tenever, Unemployed
Peoples’ Centre / Teneveri Munkanélküliek Központja, Quarter Management /
Kerületmenedzsment, Mothers’ Centre / Teneveri Anyaközpont, Quartier Ltd. – Atelier and
Children’s Cultural Projects / Stúdió és kulturális gyermekprojektek, Working Group / Teneveri
Munkacsoport, Tenever Kerületi Közösségi Csoport Group, Hang-Kép Egyesület (HU),
Hadron Művészeti Egyesület (HU), Debreceni Gördeszkások Mozgalma (HU)
Felelős munkatársak: Kovács Péter (projektvezető), Imreh Sándor (utcai művészeti kurátor) +
nemzetközi munkacsoport: Peter Sägesser (CH), Eugen Panescu (RO), Joachim Barloschky
(DE), Filip Tittl (CZ), Jan Sekan (SK), Szemerey Samu, Hatvani Ádám, Zelenák Fruzsina,
China Tibor, Kuhn András
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: 2019-2024 folyamatosan
Helye: Dobozi, Tócóskert, Újkert, Fényes udvar lakótelepek


Teljes költségvetés: 540.000 EUR

➲ EXCHANGERS („HŐCSERE”)
Mi a program története? A kultúra decentralizálása a város kulturális stratégiájának és az EKF
programnak egyaránt fő célkitűzései közé tartozik. Ebben az értelemben négy új decentralizált
közösségi művészeti központ épülete kerül kialakításra Debrecen különböző lakótelepein. A
Tócóskertben két volt hőcserélő/hőközpont, a Vénkertben pedig egy régi klasszikus villa, a
Borsos Villa kerül átalakításra, míg a Fényes udvarban a még működő Víztorony építészeti
kibővítése szolgál majd az Exchangers program csomópontjául.
Hogyan zajlik majd? Az új, többfunkciós közösségi művészeti terek funkcionális modelljét
és mindennapi használatát kell szakszerűen és programszerűen kialakítani. Az inkubációs
tevékenység keretében egy képzett munkatárs (közösségi munkás, mentor) segédkezik majd a
közösség tevékenységében, a kulturális, társadalmi és kreatív vállalkozások beindításában, és a
támogatási lehetőségek felkutatásában és felhasználásában. A programok főként helyi
szervezetek, művészek és lakosok fejlesztésével és működtetésével folynak majd, akik már a
belső és külső tér kialakításában is szerepet vállalnak.
Módszertani szempontból a célközösségek pontos kulturális igényeinek és forrásainak
feltérképezésével kezdünk, hogy ezek mentén meghatározhassuk az adott kulturális válaszokat.
Ezek a válaszok különbözőek lehetnek: tudatosságnövelő események, oktatási tevékenységek
az adott kerületben élők személyes fejlesztési munkája alapján, kollektív identitást és társadalmi
kapcsokat erősítő társadalmi-kulturális tevékenységek, vagy akár a közterületek javítására
irányuló transzformációs tevékenységek (pl. a The Panel Project Give back the Colours
programvonala).
Ezek az épületek működhetnek műhelyként, galériaként, eseménytérként, az
együttmunkálkodás helyeként vagy a közösségi kertek és tankertek szerszámainak tárolóhelyiségeként. Ezek a kulturális központok külsőre is színes objektumok lesznek és míg fontos
decentralizált kulturális centrumokká válnak, kialakítják az adott lakótelep új saját arculatát.
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Milyen távlatokat nyit a program? Az alulról szerveződő és decentralizált közösségi központok
teljesen új kollektív tevékenységi formákat vezetnek be olyan területeken, ahol a kultúrához
való hozzáférése alacsony. Az alkotáson és együttműködésen keresztül újfajta szolidaritási és
szomszédsági viszonyok alakulnak ki. Végül a passzív kerületi közösségek újradefiniálhatják
és újraformálhatják az identitásukat a kulturális tevékenységek által.
Leszervezett partnerek: Novi Sad 2021 Culture Stations / Újvidék 2021 Kultúrállomások (RS),
K13 Exchangers Košice (SK), Promprylad.Renovation Ivano-Frankivsk (UA), Nyíregyháza
Város Önkormányzata (HU), Miskolc Város Önkormányzata (HU), Multikulturális Családok
Egyesülete (HU), Alternatív Közösségek Egyesülete (HU), “Mosolyvirág” Nagycsaládok
Egyesülete (HU), Centre Youth Association / Köz-Pont Ifjúsági Egyesület (HU)
Felelős munkatársak: Új Judit (közösségi koordinátor), Christian Potiron (tanácsadó)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: 2019-2024
Helye: Tócóskert, Vénkert, Fényes udvar lakótelepek


Teljes költségvetés: 500.000 EUR

➲DRIVE (HAJTÓERŐ)
Mi a program története? Míg korábbi évtizedekben és évszázadokban számos hagyományos
kulturális közösség képes volt megalkotni a saját tereit, a független kortárs művészek és kreatív
kisvállalkozások még mindig nehezen alakítanak ki olyan tereket, ahol találkozhatnak és
gyakorolhatják a szakmájukat, pedig a város birtokában rengeteg üres ingatlan van, nem
beszélve a magánkézben lévőkről. Ez a két tényező együtt egy, a projektcímben is megjelenő
hajtóerőt képezhet.
Hogyan zajlik majd? A KÉK – Magyar Kortárs Építészeti Központ által 2012-ben megalapított
“Lakatlan” Város Program ötletére és módszertanára alapozva kezdeményezzük
projektünket. A program három célkitűzést határoz meg: megoldásokat találni az üres,
használaton kívüli kereskedelmi vagy adminisztrációs területek közösségi alapú
regenerációjára, új terek nyújtásával aktivizálni a kreatív és művészközösségeket, valamint
motiválni és bevonni a lakosságot, akik befogadókból alkotókká válnak. Kialakításra kerül egy
támogatói rendszer, amely segédkezik a felmerülő igények és szükségletek kielégítésében. A
2020-ban kezdetét vevő folyamat egyértelmű célkitűzése 20 fent említett terület felkutatása és
munkába állítása 2023-ig. Ezek az ingatlanok három különböző tevékenységkört fognak
kiszolgálni;


A „ShareBars” (Megosztás Bárok) tereket biztosítanak értékteremtő
kezdeményezéseknek, kreatív vállalkozásoknak, független művészeti csoportoknak,
tervezői látványgalériáknak vagy -stúdióknak, tároló- és munkahelyiségeknek.
Elképzeléseink szerint ezek az épületek utcafronttal is rendelkeznek majd. A használat
feltételei a projektvezetés és az ingatlantulajdonosok megállapodásának értelmében
kerülnének megállapításra, amivel minden érintett fél csak nyerhet. A tereket használó
kreatívoktól elvárnánk, hogy tevékenységi körükbe vegyenek be rendszeres, interaktív,
szélesebb közösséget bevonó tevékenységeket.



Az “Arcadia” (Árkádia) eldugottabb ingatlanokat (üres irodákat, hivatali lakásokat,
esetleg pincéket) érint, amelyek pop-up művészeti terekként jelennének meg, ahol a
Debrecen 2023-mal együttműködésben megszervezett akciószerű kiállításokat és
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performatív produkciókat mutatnánk be, illetve a “ShareBars” terek művészei
állíthatnák ki az alkotásaikat.


A “Debrecen Cloud” (Debrecen Felhő) a világon mindenhonnan elérhető, virtuális
„hajtóerőt” adna ennek a projektnek, és a fent említett terekben zajló kreatív munka
eredményeinek tárolására szolgálna a kiállítások online galériájaként, a termékek online
katalógusával, a terek virtuális túrájával, valamint a legjobb nemzetközi gyakorlatok és
helyi kreatív ötletek tudásbázisával.

Milyen távlatokat nyit a program? A projekt célja bemutatni, hogy a közösségek lehetnek elég
erősek és lendületesek ahhoz, hogy válaszokat találjanak a városuk újjáélesztésének kérdéseire
a kultúrában és kulturális iparágakban való szerepvállalás útján. A projekt eredményeként a
művészeti tevékenységek láthatóbbá, közérthetőbbé és a szélesebb közösség számára
elérhetővé válnak.
Leszervezett partnerek: Novi Sad 2021 / Újvidék 2021 (RS), REFILL KÉK Magyar Kortárs
Építészeti Központ (HU)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: Előkészületek 2020-tól, első tevékenységek 2022-tól, 2023-ban és azt követően 20
ingatlan.
Helye: Használaton kívüli és üres városi ingatlanok


Teljes költségvetés: 300,000 EUR

➲ COOL SCHOOL CONTAINERS (MENŐ ISKOLAI KONTÉNEREK)
Mi a program története? Debrecen, mint hagyományos iskolaváros képe korántsem újkeletű.
Sokféle különböző oktatási intézmény működik a városban, de egy dolog közös bennük:
nincsenek valódi kreatív közösségi tereik a könyvtárat és a tornatermet kivéve, és mindkettő
csak korlátozottan elérhető.
Hogyan zajlik majd? Kialakítunk és felajánlunk nyolc előre gyártott mobil (pop-up) közösségi
teret vagy csomópontot, amelyeknek mindegyike három darab 7 méter hosszú, szabványméretű
konténerből áll, amelyeket az iskolák területén bárhol el lehet helyezni. Középiskolás diákokat
kérünk fel, hogy dolgozzák ki a mobilterek felhasználási terveit és az iskolák ez alapján adják
majd be a pályázatukat. Minden debreceni és Hajdú-Bihar megyei középiskola pályázhat, és a
zsűri előnyben részesít majd legalább egy, valamely hátrányos helyzetű kistérségben működő
iskolából származó pályázatot. A pályázati procedúra minden évben megismétlődik majd, és az
iskoláknak arra is lehetőségük lesz, hogy crowdfunding útján megvásárolják a konténercsomópontot. Minden többfunkciós csomópont 41.5 m2 hasznos alapterülettel fog rendelkezni
és a felszereltség tartalmaz egy teljes próbahelyiséget hangszerekkel, egy hangfelvételek
készítésére és filmszerkesztésre alkalmas stúdiót, kamerát, kivetítőt, vetítővásznakat, (3D)
nyomtatót, e-book olvasót és egyéb eszközöket kényelmes bútorzattal. Ezeket a csomópontokat
mentorált diákok fogják működtetni egyfajta kísérleti kulturális üzleti vállalkozás keretén belül,
amelyben belekóstolhatnak egy kulturális és közösségi helyszín menedzselésébe. A Debrecen
2023 program lehetővé teszi egy mentorálási rendszer felállítását, amely segít a közösségi
csomópontoknak a mindennapi működés feladataiban. Népszerű magyar művészeket hívunk
meg, akik egy alkalomra mentorokká válnak, hogy segítsenek a diákoknak „csináld magad
hozzáállással” felépíteni egy tanuló tömegbázist.
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Milyen távlatokat nyit a program? A projekt a kapacitás- és közösségépítés fenntartható
megoldásait mutatja fel; a fiatalokat abban támogatjuk, hogy együtt, közösségként
bontakoztassák ki a kreativitásukat, míg a konténer-csomópontok diákok általi működtetése
elősegíti az autonómia, a felelősségteljes gondolkodás és a vállalkozói készségek kialakulását.
Leszervezett partnerek: Régió Oktatási Központ (HU), Debreceni Szakképzési Centrum (HU),
Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület – Rocksuli Debrecen (HU), „LÁTÓKÉP” Együttes –
Művészeti és Játékegyesület (HU), MűvészTér Egyesület (HU)
Felelős munkatárs: Süli András (projekt koordinátor)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: tervezés 2020, építési szakasz 2021, kísérleti év és pályáztatás 2022, teljesen
működőképes állapot 2023-től.
Helye: Iskolaudvarokon elhelyezett mobilkonténerek


Teljes költségvetés: 960.000 EUR

➲ SOUL LEADERS (LÉLEKVEZETŐK)
Mi a program története? Debrecen a vallási béke városaként hirdeti magát. Az évszázadokon
át tartó viszálykodás után ma békében és harmóniában élnek itt egymás mellett a különböző
vallások képviselői. Ezzel együtt Debrecent máshol a Reformáció Városaként is ismerik, és a
város maga az Európai Kálvinista Városok Hálózatának tagja. Egyik kiemelkedő intézménye a
Kálvinista Református Kollégium, és a több évszázados szlogen, “A Kálvinista Róma”, mára
a város „toposzává” lett.
Hogyan zajlik majd? Debrecen három püspöki hivatalával és számos – református,
evangélikus, baptista, katolikus, görög katolikus, ortodox és izraelita – vallási felekezetével
együttműködve létrehozzuk a Soul Leaders projektet, amely a Debrecenben megjelenő vallási
élet jellegzetes nyitottságát, toleranciáját és párbeszédét tükrözi. Négy különböző szinten
működik majd:


Education through Reflection (Szemlélődés és tanulás): a középiskolákkal való
együttműködés keretében helytörténeti kutatási adatbázist hozunk létre 2021. évi
kezdettel. Hivatásos történészek és különböző felekezetek képviselőinek támogatásával
a fiatalok kétféle anyagot gyűjthetnek: a) szóbeli történelmi emlékeket a kommunista
éra alatti hitéletről szemtanúk megkérdezésével; b) a debreceni közösségek és
templomok történetének jellegzetes vagy eddig ismeretlen pillanatait vagy helyeit (pl. a
17. században gályarabságra ítélt protestáns papok emlékművét, a katolikusok 1715-ös
visszatérését Debrecenbe, a görög katolikusok ellen intézett 1914-es bombatámadást).
A diákok hat európai országból (DE, FI, FR, PL, UA és HU) érkező fiatal kortárs
művésszel együtt fogják kialakítani a fent említett történetek és helyek
megjelenítésének, a róluk való megemlékezésnek művészeti koncepcióit, installációit
vagy intervencióit. A közös kreatív folyamat elősegítésére nemzetközi tábort
szervezünk 2023 elején.



Space of Freedom - 100 Organ Tour (A szabadság tere – 100 orgona turnéja): A
kommunista időkben a templomok zárt terei biztosítottak némi gondolati, vélemény- és
lelkiismereti szabadságot a bennük tartózkodóknak. A program, zenei események
hosszú sorával irányítja a figyelmet a templomok belső terének egyedülálló
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atmoszférájára. Magas színvonalú orgonakoncerteket szervezünk a térség 100,
különböző felekezetekhez tartozó templomában. A szerepvállalás jeleként a helyi
lakosoknak lehetőségük lesz megtekinteni és kipróbálni az orgonákat és megismerni a
hangszerek működését. A koncertek alatt nemzetközi művészek által készített, a térség
városait és falvait bemutató objektumvetítésekre kerül sor. A videóművészek rezidensi
minőségben látogatnak el a városba és régióba a turné kezdete előtt. A koncerteken
kiemelkedő európai orgonisták játszanak (pl. a Lipcsei Szt. Tamás Templom és a Párizsi
Notre Dame orgonistái). Debrecen különböző kerületeinek bemutatására öt külön
koncertet szánunk, ezzel is hangsúlyozva az EKF programban megjelenő kulturális
decentralizációs törekvéseket.


Celebration
of
Communities
(Közösségek
dicsérete):
A
város
kozmopolitizálódásának következményeként a városi felekezetek egyre sokszínűbbé és
nemzetközibbé válnak. Jó példa erre a Nemzetközi Diákok Gospel Kórusa. A helyi
vallásos közösségekbe sok külföldi családot is befogadnak. Az EKF programév adventi
időszakában megrendezzük a városi és egyéb európai kórusok színpompás találkozóját.
Ezen a hosszú nemzetközi ünnepélyen legalább hét különböző felekezethez tartozó,
különböző templomokban, zsinagógákban és köztereken éneklő kórus szerepel majd.
Ezzel együtt az európai sokféleség dicsérete gyanánt bemutatjuk a különböző európai
országok, térségek, közösségek és felekezetek ünnepi hagyományait és szokásait. Ebbe
a programrészbe bevonjuk a debreceni nemzetközi lakosokat és családokat is.



Dialogue of Religions (Vallások párbeszéde): Az Ökumenikus Imahét példáját alapul
véve, amikor a kereszténység különböző felekezetű papjai egy héten keresztül más
egyházakban szolgálnak, bevezetjük az általános Zsidó-Keresztény-Muzulmán
Párbeszéd Hetét, a vallások jövőbeli szerepéről és az előttük álló kihívásokról szóló
nyilvános vitákkal.

Milyen távlatokat nyit a program? A program célkitűzése, hogy felülkerekedjen az
előítéleteken, a kollektív tapasztalatokon, tudásmegosztáson és egy közös jövő leképezésén
keresztül.
Leszervezett partnerek: Kliederkerk Nederland (NL), Dorcas (NL), Catholic School of the
Diocese Kielce / Kelce Egyházmegyei Katolikus Iskola (PL), Katholisches Schulwerk in
Bayern (DE), Carolus Magnus Gymnasium Marsberg (DE), egy turnovi egyetem vagy
felsőoktatási intézmény (CZ), Institut du Grenat (FR), University of Tampere (FI),
Friedenskirche Essen-Steele (DE), Emanuel Baptist Church Of Oradea / Nagyváradi Emanuel
Baptista Templom (RO), Sociomovens Paderborn (DE), Kolping International, Friends of the
Vocational School Association Białystok / A Białystoki Szakiskolai Egyesület Barátai (PL),
Nyíregyháza Városa (HU), Eger Városa (HU), debreceni református, evangélikus, baptista,
katolikus, görög katolikus, ortodox és izraelita felekezetek (HU)
Felelős munkatársak: Bódor Edit (projekt koordinátor), Gonda László (ökumenikus
koordinátor)
Projektvezetés: Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Ideje: Kutatás 2021-től, egyéb projektelemek 2023-ban
Helye: Debrecen és környékének templomai, városi terei


Teljes költségvetés: 400.000 EUR
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#PAST (A MÚLT)
➲IMAGINARY SPACES (KÉPZELETBELI TEREK)
(KIEMELT PROGRAM)
Mi a program története? Mint minden erős kulturális örökséggel bíró város, Debrecen is tele
van számos már nem létező vagy talán sohasem létezett épülethez, helyszínhez és objektumhoz
kötődő rejtéllyel. Ezeket a tereket és objektumokat megidézheti a képzelet - különböző 3D-s
vizuális művészeti formák segítségével, miáltal ezek napjainkban újra „megjelenhetnek” a
városban.
Hogyan zajlik majd? A fényfesztiválok komoly hagyományra tettek szert világszerte az elmúlt
évtizedben, hiszen a városok kivételes, sok turistát bevonzó attrakcióknak tartják őket. Az
elmúlt néhány évben Debrecen is elkezdett dolgozni egy saját 3D-s objektumvetítési sorozat
létrehozásán a Virágkarnevál kísérőprogramjára meghívott nemzetközi művészek
közreműködésével, de hosszú távú koncepció nélkül.
Azonban lehet-e létjogosultsága bárminemű fényfesztiválnak, amikor #LANDSCAPE
programjainkban a fényszennyezés csökkentésének fontosságát hangsúlyozzuk? Milyen
mélyebb tartalommal képes egy ilyen esemény megtölteni Európa egyik Kulturális Fővárosát a
jövőben? Az elképzelés az, hogy az új 3D-s médiumok (nem csupán objektumvetítés, hanem
egyéb fénytechnológiák, pl. hologram) különböző válfajainak felhasználásával különleges
alkalmakkor újra életre keltünk különféle, mára eltűnt, képzeletbeli vagy soha nem is létezett
kulturális tereket, épületeket és objektumokat. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár és a Helyi
Levéltár adatbázisaiban végzett háttérkutatással azonosítunk 12 teret, épületet vagy objektumot,
amelyek a műalkotások témáját adják majd. Az EKF programév minden hónapját egy
„képzeletbeli térnek” szenteljük. A 10 európai és egyéb országból érkező művész részt vesz a
rezidensprogramban és eltölt egy kis időt a városban, mielőtt az alkotások bemutatásra
kerülnek. A célunk az, hogy a fiktív helyek és objektumok virtuális változatait a saját helyükön
vagy erre a célra fenntartott múzeumi terekben mutassuk be.
Milyen távlatokat nyit a program: A projekt széles európai közönséget vonz a kulturális
örökség és hagyományok kortárs művészeti megközelítésével.
Leszervezett partnerek: Leeds 2023 (UK), Bordos Artworks (HU), Eger (HU), Zsolnay
Kulturális Negyed, Pécs - Zsolnay Fényfesztivál (HU)
Felelős munkatársak: Bordos László Zsolt (művészeti kurátor)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: 2023. január-december
Helye: a városban bárhol, az eredeti helyekhez közel.


Teljes költségvetés: 1.075.000 EUR

➲ I HAVE A STORY, I TELL IT IN A SONG (VAN EGY TÖRTÉNETEM,
ELMONDOM DALBAN)
Mi a program története? A vándorénekesek egész Európában, így Debrecen városában és
környékén is fontos szerepet töltöttek be a Református Egyház történetének első napjaiban. A
21. században a hagyomány modern és elvilágiasodott művelői énekes-dalszövegírók, akik a
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meghitt terektől a nagyfesztiválok színpadáig különféle helyszíneken adják elő dalaikat,
általában csekély hangszeres kísérettel.
Hogyan zajlik majd? Míg ez a fajta zenei előadásmód erős hagyományokkal bír Európa-szerte,
a kortárs popzenei kultúrának is nagyon fontos részét képezi. A program keretében 2020-ban
megszervezzük a műfaj első nagyszabású, Európa keleti felén tartott fesztiválját. Ez a zenei
stílus általában erősen személyes, gyakorta bensőséges és őszinte kifejezésmóddal párosul. A
fesztivál az európai előadók szélesebb választékát fogja bemutatni a látogatóknak, és 2023-ra
nemzetközileg elismert háromnapos eseményé válik évi 15.000 látogatóval. A nagyszínpad
mellett, amely a népszerűbb európai előadók műsorainak lesz fenntartva (a Kölcsey Központ
nagytermében), sok egyéb bensőségesebb teret választunk a fesztivál helyszínéül, pl.
nappalikat, kis templomokat, háztetőket és magánkerteket. Elsősorban a szomszédos és V4
országok művészeire összpontosítunk majd, valamint Észak-Európára, ahol a műfaj igen nagy
népszerűségnek örvend. A meghívásra kerülő európai művészek kiválasztása az európai
klubokban, zenei export irodákban és példakép fesztiválokon használatos ajánlási rendszer
segítségével történik majd. Az INES#Talent programba beválogatott zenészek jegyzékét
használjuk majd katalógus gyanánt. Az Europavox, az európai sokszínűség ösztönzése mellett
elkötelezett, kollaboráción alapuló digitális média és zenei projekt felkérésével fellépünk a
nemzetközi szintű programszervezés porondjára. Az eseménnyel összefüggésben és a
Debreceni Zenei Koncepció részeként kidolgozunk egy támogató és inspiráló szabályozási
környezetet a debreceni spontán utcai előadók és zenészek támogatására.
Milyen távlatokat nyit a program? Egy régi hagyomány mozgósításával együtt Debrecen egy
európai jelentőségű popkulturális fesztivállal gazdagodik.
Leszervezett partnerek: SoundCzech/Czech Music Office (CZ), LALA Slovak Music Export
(SK), Austrian Music Export (AT), Music Latvia (LT), Music Export Estonia (EE), Kino Šiška
Ljubljana (SI), Live at Heart Festival Örebro (SE), INES#Talent/Innovation Network of
European Showcases / Európai Mintaértékű Produkciók Innovációs Hálózata (EU), A38 hajó
(HU), Sofar Sounds Debrecen (HU)
Felelős munkatársak: Bali Dávid (művészeti igazgató), Süli András (produkciós vezető)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: 2020-tól minden áprilisban
Helye: Kölcsey Központ és különféle bensőséges terek


Teljes költségvetés: 950.000 EUR

➲ MEMEME (ÉNMÉM)
Mi a program története? A volt szovjet blokk területeinek közösségei a „hovatartozás
kihívásaként” értelmezik a globalizmust, ahogyan a múltban a nemzetköziséget is. Sem az
elszigetelődés, sem a populista értelmezések, csakis az irónia és önirónia segít felülkerekedni
ezeken a sztereotípiákon. Egy adott városról a közvéleményben berögzült klisé könnyen
mémmé válhat a 21. században.
Debrecen kulturális, társadalmi és földrajzi meghatározottsága a múltban kétrétű volt. Először
is, míg Magyarország népessége különböző nemzetek, vallások és nyelvek képviselőiből állt
össze, Debrecen homogén kálvinista városnak számított a 16. és a 18. század között.
Másodszor, a közösség vidéki volta, a „nem urbánus” településminta és a lakosok életmódja
miatt a város évszázadokon keresztül mind a magyarok, mind az idegenek gúnyolódásának
kereszttüzében létezett. Egy angol utazó 1793-ben így ír Debrecenről: „bár városi címmel és
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előjogokkal bír, faluként kell gondolnunk rá; ennélfogva talán a legnagyobb falu
Európában”.
Nem véletlen tehát, hogy a projekt címe szatirikusnak tűnik. Az egyes szám első személyű
tárgyas névmás összecseng azon képességgel, hogy tudunk magunkon nevetni, ami talán
segíthet új értelmet adni Debrecen régi, ám máig élő metaforáinak.
Hogyan zajlik majd?


International Mememe Research (Nemzetközi mememe kutatás): Elvégezzük
Debrecen szövegi és vizuális megjelenítéseinek komparatív, longitudinális, történeti
kutatását, és a kutatási eredményt publikáljuk mind a tudományos közösség, mind a
nyilvánosság részére. Már aláírtunk egy együttműködési megállapodást a Humorkutatás
Európai Folyóiratának szerkesztőcsapatával.



International Mememe Forum (Nemzetközi mememe fórum): Több párhuzam
fedezhető fel a többi kelet-európai EKF várossal, többek között a hasonló klisék (pl. a
főváros árnyában élünk, a múlt felé fordulunk, a társadalom és építészet nagy
kontrasztokat mutat) terén. Debrecen nemzetközi műhelymunkára hívja a regionális
EKF városok és pályázó városok hasonló témákkal foglalkozó képviselőit 2023.
március 30 és április 1. között. A fórumon történészek, humoristák, írók és vizuális
művészek (képregény-, fotó-, videó-, webművészek) vizsgálják majd, hogyan
reflektálnak ezek a városok a saját pozitív és negatív sztereotípiáikra. EKF-specifikus
kérdésként megkérdezzük majd a résztvevőket, hogyan láttak neki új identitásuk
kialakításának az EKF-pályázat és cím viszonylatában.



International Mememe Award and Masquerade Party (Nemzetközi mememe
díjátadás és maszkabál): A longitudinális történeti kutatás eredményeinek
megfelelően 2022-ben meghirdetünk egy nemzetközi mémversenyt a városhoz és az
EKF-témákhoz kapcsolódó legjobb mémképek elkészítésére. A legjobb munkákat egy
nemzetközi humoristákból, webdizájnerekből, média szakértőkből és történészekből
álló zsűri választja majd ki. A győztes megkapja a Debrecen Mememe Díjat a Hall
Clubban tartandó Mememe Maszkabál keretein belül, amelyet a Mememe Fórum (2023.
április 1., bolondok napja) záróeseményeként tervezünk megrendezni. A Fórum és a díj
témájában együttműködést kezdeményeztünk a Centre de Cultura Contemporania from
Barcelona / Barcelonai Kortárs Kultúrközpont által szervezett Mémfesztivállal.



International Mememe Gastro-Show (Nemzetközi mememe gasztro-show): A
„debreceni páros” a város egyik legismertebb „márkaneve” és kliséje. A már létező
Zamat Fesztivál 2023. szeptemberi Mememe gasztronómiai eseményén nemzetközi
debreceni páros találkozót rendezünk, amelyen az európai hentesek újraértelmezik és
prezentálják a saját, biohozzávalókkal elkészített debreceni párosukat.

Milyen távlatokat nyit a program? A program számos közép- és kelet-európai polgárnak új
horizontokkal szolgál a saját identitásukkal kapcsolatos nézőpontjuk újragondolásához. Ez az
újradefiniálás hatékonyabban működik, ha nemzetközi párbeszéden és a humor, önreflexió és
irónia gyógyító eszközein keresztül történik.
Leszervezett partnerek: European Journal of Humour / Humorkutatás Európai Folyóirata, a
Debreceni Egyetem Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoportja (HU), regionális EKF-városok
amelyek már jelezték együttműködési szándékukat a Debrecen 2023-mal (Wrocław 2016, Novi
Sad 2021, Kaunas 2022, Banja Luka 2024-es pályázó, valamint szervezetek és művészek Cluj,
Timişoara, Košice, Rijeka és városaiból)
Felelős munkatársak: Fazakas Gergely (tudományos konzulens)
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Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: 2019/20: a projekt előkészületei, 2021/22: kutatás, 2023. március 30-április 1.: a
publikáció bemutatója, fórum és díjátadó ünnepély és parti, 2023. szeptember: gasztronómiai
esemény
Helye: Hall Club, Nagyerdei Stadion területe, egyéb terek


Teljes költségvetés: 190.000 EUR

➲ THE MEMORY GAP MUSEUM (EMLÉKEZETKIESÉS MÚZEUM)
Mi a program története? Debrecen modernkori történetének számos olyan pillanata van,
amelyek eltűntek a kollektív emlékezetből. Rendkívül fontos megoldást találni ezek
újraalkotására, hiszen kollektív identitásunk és a generációk közötti megértés kulcselemeit
képezik. Az emlékezetkutatás és közösségi szerepvállalás közkedvelt témák a mai Európában.
A Debreceni Egyetem és a Déri Múzeum elég tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi
memóriakutatási projekteket illetően ahhoz, hogy biztosítsák a kérdéskör vizsgálatának
objektív módszereit, és széleskörű szakmai háttérrel járuljanak hozzá a programhoz.
Hogyan zajlik majd? Egy művészi értelmezéssel vegyes múzeumgyakorlat a kollektív
emlékezetről alkotott elképzelések újraélesztésére és vizsgálatára, a közösség identitásának az
emlékezet segítségével való újjáépítése érdekében. Ez az emlékezetszilánkok összegyűjtését és
elemzését jelenti, amelyet köztéri műalkotások létrehozása követ a látogatók és a kérdéses
történetekben érintett személyek bevonásával. A projekt egyik legfontosabb pontja a lakosság
bevonása és részvétele.
Eddig három történelmi eseményt választottunk, amelyeken dolgozhatunk: az 1950-es évek
hortobágyi munkatáborai, a mindennapi élet ellentmondásos természete a Kádár-rezsim alatt,
és valamikori NDK-ban dolgozó fiatalok története. Nehéz elképzelni, hogy ezek a mozzanatok
eltűntek a kollektív emlékezetből, annak ellenére, hogy tudjuk, az emlékek elhalványulnak.
Ez a múzeum és művészeti projekt a) hozzájárul a történelmi tudatosság növeléséhez, b) a helyi
közösség aktív hozzájárulásával valósulhat meg, és c) választ ad az emlékezetkiesésre. A
program továbbá bemutatja más országok hasonló gyakorlatait és jó modelljeit.
Az első projektszakaszban a történelmi eseményekhez kötődő hagyományos és digitális
emlékeket gyűjtünk és elemzünk, míg a második szakaszban inkább az összegyűjtött anyagok
művészi reflexióira helyeződik a hangsúly. Pályázatot írunk ki a kollektív emlékezet működését
interaktívan megjelenítő, különböző csoportok érdeklődését felkeltő művészeti koncepciókra.
A kortárs művészeti produkció és a múzeumi tevékenységek kiegészítik egymást, mivel az
emlékezet olyan, akár a képzelet által összekötött koherens pillanatok rendszere.
Milyen távlatokat nyit a program? A saját közösségünk történelmének megértése és az arról
való gondolkodás segít konceptualizálni a múltat és felülkerekedni rajta. Európai partnerekkel
együttműködve felismerhetjük, hogy minden közösségnek megvannak a maga
emlékezetkiesései, történelmi sebei és traumái. Ez a projekt hozzájárul egy kölcsönös európai
megértés és érzékenység kialakításához. Továbbá, a tudományos munka, művészeti kreativitás
és a lakosság szerepvállalásának kombinációja új távlatokat nyit a közösségi együttműködés és
tudásmegosztás terén.
Leszervezett partnerek: The City Museum of Oradea – Cultural Complex / Nagyváradi Városi
Múzeum – Kulturális Komplexum (RO), Art and Culture Center / Művészeti és Kulturális
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Központ, Wrocław (PL), Access Culture / Hozzáférés a Kultúrához, Almada (PT), Istituto Beni
Culturali Bologna (IT), Tuscia University Viterbo (IT), Regional Museum of History /
Regionális Történelmi Múzeum, Shumen (BG), Tyne & Wear Archives & Museums,
Discovery Museum / Tyne & Wear Levéltár és Múzeumok, Felfedező Múzeum, Newcastle
upon Tyne (UK), Territory of Terror Museum / Terrorterület Múzeum, Lviv (UA), Nyíregyháza
Városa (HU), Eger Városa (HU)
Felelős munkatársak: Lakner Lajos (HU), Angela Lupşea (RO), Agnieszka Chodysz-Foryś
(PL), Maria Vlachou (PT), Margherita Sani (IT), Prof. Fabianne Vallino (IT), Daniel Rumenov
(BG), Iain Watson (UK) - koordinátorok
Projektvezetés: Déri Múzeum Debrecen
Time: 2021: gyűjtő- és elemző munka, 2022: nemzetközi pályázatkiírás, 2023: kiállítás és
művészi reflexiók


Teljes költségvetés: 350.000 EUR

#FUTURE (A JÖVŐ)
➲A SOUL FOR EUROPE DEBRECEN FORUM (A SOUL FOR EUROPE DEBRECENI
FÓRUM)
(KIEMELT PROGRAM)
Mi a program története? Manapság legalább ugyanannyi kérdés osztja meg, mint ahány
egyesíti Európát. Azonban akármilyen véleményeket képviseljenek is az európaiak, nekünk az
a közös felelősségünk, hogy megalkossuk a jövő Európájának képét. Az európai kérdések
megvitatásában aktív szerepet vállaló és átalakuló városként Debrecen azzal kereste meg az A
Soul for Europe kezdeményezést, hogy megtervezhessen és kivitelezhessen egy párbeszédre
alkalmas fórumot és egy koncepciófejlesztési platformot.
Hogyan zajlik majd? A Debrecen Fórum európai platformként fog működni az üzleti szektor,
a kulturális színtér, a politikai döntéshozók és az egyes városlakók közreműködésével. A
Debrecen Fórumon megvitatásra kerülnek az Európára váró globális kihívásokkal kapcsolatos
különféle elképzelések és jövőbeli forgatókönyvek, amivel közelebb kerülhetünk egy európai
stratégia kialakításához.
A 2020-2022. években évi egy alkalommal megtartandó nemzetközi workshopokat szervezünk
a következő témákban, amelyekbe a kulturális szektor új lendületet és nézőpontokat hozhat:


2020: The Responsibility of Cities in Europe (Az európai városok felelőssége)



2021: From Periphery to Centre (or Centre to Periphery?) (A perifériából a
középpontba – vagy talán éppen fordítva?)



2022: The Global Role of Europe (and European cities) (Európa – és az európai
városok – globális szerepe)



2023: Nagyszabású fórumot tartunk a különböző szereplők elképzeléseinek
(át)strukturálására. A záró fórum azt a kérdést vizsgálja majd, miként lehet az
eredményeket bevezetni az európai városok kormányzási és szervezési feladataiba,
hogy azok befolyással lehessenek a helyi, országos és európai politika kialakításakor.
A műhelymunkákat és a 2023-as fórumot a témát tükröző kortárs művészeti előadások
kísérik majd.
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Az egész folyamatot egyéb jövőbeli kezdeményezésekkel – például A Soul for Europe Berlini
Konferenciája, az A Soul for Europe kezdeményezésű Cities for Europe 2018. november 9-i
berlini stratégiai meetingje, a jelenleg kialakulóban lévő Bécs-Trieste-Rijeka-KolozsvárDebrecen Fórum és mások – kötött partnerségek erősítik majd.
Milyen távlatokat nyit a program? Ezen kezdeményezések összekapcsolása elősegíti a
hálózatépítést és Debrecen regionális és európai pozícionálását – ugyanakkor egy új európai
felelősségvállalásra sarkall. Az európai viták kezdeményezésével és tevékeny levezénylésével
a város új szerepben tűnik fel.
Leszervezett partnerek: A Soul for Europe – Stiftung Zukunft Berlin (DE), Banja Luka 2024
pályázó (BA), Debreceni Egyetem (HU), Goethe-Institute Budapest (DE/HU), Deutsches
Kulturforum Debrecen (HU), Alliance Francaise Debrecen (HU)
Felelős munkatársak: Mahir Namur (TR), Kiss Noémi, Méhes Márton (projektcsapat)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: 2020-tól évente, novemberben
Helye: Debreceni Egyetem és a város egyéb helyszínei


Teljes költségvetés: 415.000 EUR

➲SCIENCE BEHIND CULTURE (A KULTÚRA MÖGÖTT ÁLLÓ TUDOMÁNY)
Mi a program története? A tudomány és technológia legújabb vívmányaira való reflexió nélkül
a kulturális élet nem létezhetne a 21. században. Elképzelhetetlen volna a kortárs művészet,
kevésbé volna látványos egy színházi vagy mozielőadás, és a restaurátorok és történészek
munkája szintúgy hatványozottan nehezebb volna. Az Agóra Tudományos Központ célja úgy
megjeleníteni és megmagyarázni a mindennapi élet tudományos jelenségeit, hogy azokat
mindenki megértse és élvezetet találjon bennük.
Hogyan zajlik majd? Megnyílik egy éven keresztül nyitva tartó, modern interaktív kiállítás,
ahol a látogatók játékos formában felfedezhetik azokat a technikai fejlesztéseket és innovatív
módszereket, amelyek hozzájárulnak a kulturális élet gazdagításához. Az elmúlt néhány
évtizedben számos, a kulturális élet megújítását elősegítő technikai megoldás és tudományos
újítás született. Ezek segítik a kulturális szektorban dolgozók munkáját és a közönségek
különböző kulturális élményekhez való hozzáférését. A 3D technológia precíz és kézzelfogható
modellek, történelmi dokumentumok és újfajta szobrok és design tárgyak létrehozását teszi
lehetővé. A VR technológia segítségével bárki részt vehet egy koncerten, vagy múzeumi sétát
tehet. A drónok felhasználása a lehetőségek tárházát nyitotta meg a filmgyártásban,
fényképészetben, koncertek rögzítésében, valamint eleddig ismeretlen régészeti lelőhelyek
azonosításában. A technika és tudomány fejlődése hozzájárul az emergens művészetekhez,
amilyen pl. a komputerizált fényfestészet. A tudományos fejlődés jelenlegi iramát figyelembe
véve nem mindig könnyű elképzelni, miként alakítják majd a jövőben kulturális és művészeti
tevékenységeinket ezek az új technikai vívmányok. Ezen a kiállításon a látogatók betekintést
nyernek a színfalak mögé, felfedezhetik a 21. század tudományos újításait, miközben
megismerik, miként szolgálják ki ezek az eszközök a kulturális színteret, a képzőművészettől a
régészeten, a zenén és a fényképészeten keresztül a színházművészetig.
Milyen távlatokat nyit a program? Ez a tudományos vívmányokról szóló, szokatlan interaktív
kiállítás segít meghatározni a kortárs művészet jelenét és jövőjét és a technikai fejlődés
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hozzáadott értékét. Továbbá, a bemutatott folyamatok a kultúra demokratizálásához és
közönségfejlesztéshez vezetnek.
Leszervezett partnerek: Ars Electronica Center Linz (AT), K13 Steel Park Košice / Kassai K13
Acélpark (SK), iQlandia Science Center / iQlandia Tudományos Központ, Liberec (CZ),
VIDA! Science Centrum Brno (CZ), Noesis Thessaloniki Science Center and Technology
Museum / Tudományos Központ és Technikamúzeum (GR), Experyment Science Centre
Gdynia (PL), Debreceni Egyetem (HU), a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni
Atommagkutató Intézete (HU), MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ (HU),
Nuclear Physics European Collaboration Committee / Európai Nukleáris Fizika
Együttműködési Bizottság (NuPECC), The European Research Infrastructure for Heritage
Science / az Örökségtudomány Európai Kutatási Infrastruktúrája (E-RIHS), Dzygamedialab
NGO Kyiv-Kharkiv (UA)
Felelős munkatárs: Somogyi Béla (vezető projekt koordinátor)
Projektvezetés: Agóra Tudományos Központ
Ideje: Előkészületek: 2021-2022, ünnepélyes megnyitó 2023. február
Helye: Agóra Tudományos Központ és egyéb helyszínek


Teljes költségvetés: 830.000 EUR

➲DIY INSTRUMENTS (CSINÁLD MAGAD HANGSZEREK)
Mi a program története? A „csináld magad” megközelítés napjainkban igen divatos. Ám
egészen más perspektívába helyeződik, ha megismerjük Debrecen kulturális közelmúltjának
egy szeletét, amikor a fizikus Szalay fivérek megalakították a Panta Rhei nevű progresszív
rockzenekart a hetvenes évek elején. Minthogy lehetetlen volt a „Vasfüggöny” túloldaláról
modern szintetizátorokat beszerezniük, saját maguk készítették el azokat úgy, hogy
meghallgatták a hangjukat és magazinborítókon tanulmányozták a hangszerek ábrázolásait.
Hogyan zajlik majd? Ez a történet szolgál a projekt kiindulópontjául, amelyben a modern
tudomány és az újjáélesztett „csináld magad” attitűd találkozik az amatőr és hivatásos
elektronikus hangszerfejlesztők nemzetközi workshopján a tudományos háttérrel rendelkező
Debrecenben. A hetvenes évek óta (az USA-ban élő) Szalay Sándor a világ egyik vezető
asztrofizikusa lett, míg (a Németországban élő) Szalay András világszerte elismert
hangszerfejlesztő. Ennek ellenére még mindig aktívan zenélnek. Lássuk, vajon utódaik a
nyomukba érhetnek-e?! Milkovics Mátyás, a fiatalabb nemzedéket képviselő
szintetizátorzenész, és a külföldi szakértők rendezte, Szalay fivérek égisze alatt megvalósuló
kéthetes workshop 20 őrült európai figurát vonultat fel. A résztvevőket kellő infrastruktúrával,
eszközökkel, és alkatrészekkel látjuk el új csináld magad hangszerek, analóg és/vagy moduláris
szintetizátorok megépítéséhez. A workshopot tudósok előadásai kísérik az érintett technológiák
elméleti hátteréről. A workshop végén minden hangszert kiállítunk, és egy záró koncertre kerül
sor a résztvevők és meghívott zenekarok közreműködésével a HALL Rendezvényközpontban.
A Panta Rhei is előadja egyik szimbolikus jelentőségű anyagát, Bartók Béla zenedarabjainak
régi és új átiratait.
Milyen távlatokat nyit a program? A „csináld magad” releváns jövőképet nyújthat a nyílt és
megosztott tudás korában. A projekt azt vizsgálja, miként bővítheti a fenti megközelítés új
dimenziókkal a kulturális életünket.
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Leszervezett partnerek: Look Mum No Computer / Nézd, Anyu, Nincs Számítógép (UK), Palm
Productions GmbH – Synth Museum / Szintimúzeum (DE), Collidoscope (UK), Vinnui /
ProtoStar (HU)
Felelős munkatársak: Milkovics Mátyás (kurátor)
Projektvezetés: Debrecen 2023
Ideje: Kísérleti verzió 2021 ősze, teljes kiadás 2023 ősze
Helye: a Debreceni Egyetem és a Stadion területe, HALL Rendezvényközpont


Teljes költségvetés: 235.000 EUR

➲VIRTUAL CARNIVAL (VIRTUÁLIS KARNEVÁL)
Mi a program története? A Virágkarnevál a debreceni kultúra és turizmus alapvető
nélkülözhetetlen összetevője. Azonban szükségessé vált, hogy új erőt és tartalmat töltsünk ebbe
a nagyszabású eseménybe és rebrandingnek vessük alá, hiszen óriási potenciállal rendelkezik
ahhoz, hogy hosszú távon javítsa a város nemzetközi profilját. Miközben a karnevál maga nem
tartozik az EKF központi kérdései közé, ezzel a projekttel a Debrecen 2023 hozzájárul az
esemény jövőorientált megújításához és összeköti egy széles, európai, akár globális
közönséggel.
Hogyan zajlik majd? A karnevál napját megelőző hónapokban egy nemzetközi internetalapú
pályázat kerül kiírásra virtuális virágkocsik készítésére. Egyének, hobbi vagy profi művészeti
csoportok, iskolák, városnegyedek: a világon mindenki szabadon részt vehet a versenyen. Egy
letölthető szoftver (applikáció) segítségével a résztvevők online virágok, kocsielemek, színek,
formák és installációs alkatrészek közül válogathatnak majd a saját kocsijuk megtervezéséhez.
A kreativitásra és innovációra vonatkozó egyetlen megszorítás az lesz, hogy a tervnek a
valóságban kivitelezhetőnek kell lenni. A valódi fesztivál beharangozó eseményeként virtuális
karneválra kerül sor augusztus 19-én, amelyen bemutatásra kerülnek a világszerte elkészült
tervek. A város több pontján kivetített 3D modellen megjelenik majd a város egy része, a
karneváli útvonallal, zenével, táncokkal, és egyéb művészeti előadásokkal, amely online
streamingben is elérhető lesz. A virtuális kocsikat valódi művészeti zsűri értékeli majd, és a két
legizgalmasabb tervet azzal a lehetőséggel jutalmazza, hogy a rá következő évben
megvalósításra kerülhetnek.
Milyen távlatokat nyit a program? A Virágkarnevál átemelése a virtuális térbe sokkal
nemzetközibbé, láthatóbbá és interaktívabbá teszi a rendezvényt. A fiatalabb nemzedékek is
kapcsolatot alakíthatnak ki az eseménnyel, ami táplálja a kreativitásukat. Az évente
megvalósításra kerülő két virtuális tervvel egyre több új résztvevő vállal szerepet a valós
karnevál létrehozásában, így az esemény az EKF éveiben lépésről-lépésre megújul.
Leszervezett partnerek: University of Arts and Design Cluj-Napoca / Kolozsvári Művészeti és
Design Egyetem (RO), Partium Christian University Oradea / Nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetem (RO), Debreceni Egyetem (HU), Medgyessy Ferenc Művészeti Középiskola,
Debrecen (HU), Modern Ifjúsági Egyesület (HU), Eszterházy Károly Egyetem Eger (HU),
MOME Művészeti és Design Egyetem Budapest (HU), Budapesti Metropolitan Egyetem (HU)
Felelős munkatárs: Koroknai Edit
Projektvezetés: Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, Főnix Rendezvényszervező
Nonprofit Kft.
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Ideje: 2019-2024 (programtervezés, kísérleti időszak és a nemzetközi kiírás előkészítése 20192020-ben, első hivatalos kiadás 2021-ben)
Helye: a virtuális tér és a város szabadtéri helyszínein


Teljes költségvetés: 420.000 EUR

THE FUTURE ACADEMY (JÖVŐAKADÉMIA)
Mi a program története? Debrecen hosszú távú várostervvel rendelkezik. A város a
fenntartható fejlődés kritériumainak mentén képzeli el európai jövőjét. A jövőről való
gondolkodás és beszéd nem „fekete mágia” dolga, hanem alapvető követelmény ahhoz, hogy a
gazdaság, társadalmi fejlődés, oktatásügy, közlekedésügy, éghajlati kérdések jövőbeli
alakulását meg lehessen jósolni. A tudomány és technika elképesztő iramban fejlődik.
Ugyanakkor ezeket „a nagy lépéseit az emberiségnek” klímaváltozás és komoly globális
társadalmi kihívások kísérik. Debrecen a természettudomány és technika fontos egyetemi
központjaként megfelelő fórumnak minősül egy széleskörű, a jövőről szóló diskurzus
lefolytatásához.
Hogyan zajlik majd? Hogyan fog kinézni a világ 2050-ben? A Jövőakadémia világelső
egyetemi kutatók (Nobel-díjasok vagy jelöltek), technológiafejlesztők, feltalálók, látnokok,
üzletemberek és –asszonyok, valamint híres nemzetközi művészek és filozófusok meghívásával
válaszolja meg a fenti kérdést, és felkéri őket, hogy magyarázzák el elképzeléseiket és
találjanak megoldásokat a jövő kihívásaira. A széleskörű közönséget bevonzó előadásokat a
TV is közvetíti majd és interneten is nyomon követhetőek lesznek. Egyes esetekben az
előadásokat az adott legújabb technológiai megoldás nyilvános bemutatója kíséri majd.
A Jövőakadémia fontos feladatának tartja, hogy elősegítse a művészek és a kulturális
szakemberek helyzetének megerősítését a jövőről való gondolkodás, a jövő újragondolásának
folyamatában. Ennek megfelelően az írók, vizuális művészek, zenészek is jelentős mértékben
hozzájárulnak a sorozathoz.
A Jövőakadémia a következő feladatokra koncentrál 23 előadáson keresztül. A témák
megfelelnek a Debrecen EKF pályázat kulcsterületeinek:


Planet vision (bolygókép):
(#LANDSCAPE)

klímaváltozások,

környezeti

fenntarthatóság



Human vision (emberkép): globális népesség, demográfia, mobilitás, migráció,
társadalmi fejlődés, kultúraalapú társadalom, gamification, együttműködő tanulás, okos
városok (#MOBILITY, #COMMUNITIES)



Machine vision (gépkép): robotika, ember-computer interakció, kiterjesztett és
virtuális valóság, automatizálás, blokklánc, a dolgok internete (IoT), big data, az emberi
agy ihlette számítógépek, machine to machine, hálózat evolúció, kognitív rádió
(#KNOWLEDGE & KNOWHOW, #MOBILITY)



Science vision (tudománykép): biológia és orvostudomány, orvosi diagnózis,
idegtudomány és mikrobiológia fejlődése, nukleáris/részecskefizika, asztrofizika,
csillagászat, űrkutatás (#KNOWLEDGE & KNOWHOW)

A program megalkotásánál figyelembe vettük, hogy a jövőorientált trendek, kérdések és
kihívások talán megváltoznak 2023-ra azokhoz képest, amelyeket most elképzelünk. A
program ennek megfelelően folyamatosan módosításra kerül. A program kiváló debreceni
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tudományos központok közreműködésével kerül kialakításra. Az előadásokhoz kapcsolódóan
a fiatalabb korosztálynak különböző kulturális tevékenységeket szervezünk.
Milyen távlatokat nyit a program? A világot a saját területükön megváltoztatni képes,
kiemelkedő és híres személyiségek inspirálják a nagyközönséget arra, hogy foglalkozzanak a
jövő kérdéseivel. Ezzel egyidőben a program mind a közösségek, mind az egyének tetszését
elnyeri majd. Megmutatja, hogy a jövő forgatókönyveinek tervezésekor mind a tudományos,
mind a művészi világképre szükségünk van.
Leszervezett partnerek: Ars Electronica Center Linz (AT), Debreceni Egyetem (HU), a
Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Atommagkutató Intézete (HU)
Felelős munkatársak: Duffek Mihály, Fülöp Zsolt (koordinátor); Tudományos Kuratórium:
Rolf-Dieter Heuer (DE), Ábrahám László, Fülöp Zsolt, Csernoch László
Projektvezetés: Debreceni Egyetem
Ideje: 2022. február – 2023. december, havonta
Helye: Debreceni Egyetem, Kölcsey Nagyerdei Szabadtéri Színpad


Teljes költségvetés: 350.000 EUR

AZ ÉV SZERKEZETE ÉS A MÉRFÖLDKŐNEK SZÁMÍTÓ ESEMÉNYEK
A 2023. év ünnepi eseményei
A programév három nagyszabású ünnepi eseménye a „horizont” kifejezés a K04-ben
bemutatott mindhárom dimenzióját tükrözi majd. A tér, szellem és idő hármasa áthatja a
Debrecen 2023 minden programját. Az ünnepi koncepció szerzője és vezető művésze, Chris
Baldwin (UK) nem csupán egy rendkívül innovatív színházi és performanszrendező, hanem
egyedülálló tapasztalatokkal rendelkezik több nagyszabású EKF esemény megrendezésében.
Lenyűgöző művészi kreativitása és módszertani sokszínűsége mellett az EKF-fel kapcsolatos
specifikus nemzetközi tudása és know-how-ja alapvető fontosságú Debrecen számára, ezért
meghívtuk, hogy dolgozzon velünk a 2023. év ünnepélyeinek előkészítésén. Chris Baldwin
saját módszertanai, a Teatro de Creación és a Lakosságorientált Dramaturgia, két egymást
kiegészítő, az elmúlt harminc évben kidolgozott teljesítményfejlesztő megközelítés.
Chris Baldwin korábbi munkái itt tekinthetők meg: http://www.chrisbaldwin.eu


Nyitó hétvége: Tisza!
Ideje: 2023. január
A pályázat témáira – tér, szellem és idő – alapuló nagyszabású, a Tiszáról elnevezett
esemény feltérképezi a Hortobágy és Debrecen között létező köldökzsinórszerű
kapcsolatot.A várostól 13 kilométerre, a Hortobágyi Nemzeti Parkban kezdődő
esemény a táj ökológiai és kulturális örökségét, illetve növény- és állatvilágát
közvetlenül összekapcsolja Debrecen különböző közösségeivel.
Minden évben több százezer daru telepedik le és rak fészket a városhoz közeli tavak
körül. A nyitó hétvégén több ezernyi, külön erre a célra tervezett és elkészített,
Debrecenben városszerte leszálló daru segítségével történik majd a táj és a nagyváros
szimbolikus összekapcsolása. A kétéves előkészítési és részvételi folyamat egy helyi és
nemzetközi kulturális tevékenységekkel és előadásokkal teljes hétvégében csúcsosodik
majd ki, amelyen felkérjük Európát, hogy szimbolikusan „szálljon le”, és rakjon fészket
Debrecenben.
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Költségvetés: EUR 1.700.000

Féléves esemény: Fény!
Ideje: 2023. július
Debrecen különlegességét részben a várostervezési és építészeti formák kavalkádja
adja, a fényűző templomoktól egészen a legszerényebb hátsó udvarokig, amelyet több
évszázadnyi megszállás, védekezés, vallási hagyományok, kereskedelem és újjáépítés
eredményezett.
A júliusban Debrecen-szerte megrendezésre kerülő Fény! a tudás, építészet, vándorlás
és megérkezés közötti sokszínű kapcsolatot ünnepeli. Az este és az éjszaka folyamán a
város és az egyetem olyan helyekké válnak, ahol – a művészek, diákok és lakosok
közreműködésével – számtalan, kisebb és nagyobb helyszín megnyitja ajtaját és –
képletesen és a valóságban is – fényt vet és derít a fent említett témákra.
Az ünnepély összekapcsolódik majd a Campus Fesztivállal, egy, a világ minden tájáról
érkező előadókat felvonultató, nagyszabású szabadtéri koncertsorozattal, és egyéb
előadóművészeti eseményekkel.




Költségvetés: EUR 1.000.000

Záró hétvége: Puszta!
Ideje: 2023. december
Képzeljük el több ezer állat repülését Debrecenből vissza a Hortobágyra. Ez nem
ugyanaz az attrakció lesz, amellyel megnyitottuk a programévet, hanem az egy év alatt
felgyülemlett, a tér, szellem és idő témaköreiben szerzett tapasztalatokkal feldúsuló
esemény. Kisebb és nagyobb darvaink az épületek tetejéről, a parkokból és utcákról
szállnak majd fel, hogy visszatérjenek otthonaikba Európa-szerte és még azon is túl,
magukkal hordozva újonnan szerzett élményeiket és tudásukat.


Költségvetés: EUR 500.000

A lakosságorientált dramaturgiában a helyi lakosok és polgárok hangja és gyakran ki nem
mondott történetei határozzák meg a jelentős, előadásmóddal kapcsolatos és dramaturgiai
döntéseket. A kurátorok olyan lakosokkal dolgoznak majd együtt, akik szeretnék elmesélni a
történeteiket; a „polgárokból” elsődleges „előadók” és „mesélők” lesznek. Több ezernyi
városlakó munkálkodik majd együtt a szakmabéli művészek és technikusok kis csoportjával
komplex, nagyszabású események létrehozásán. A kutatási folyamatok, próbák és a televízió
által közvetített/streaming események mind egyfajta palimpszesztként használják majd a
várost, és minden kreatív döntés a város és a régió fizikai kontextusában jön létre. A program
jelentésrétegekkel megrakott „terekként” láttatja az utcákat, hidakat, folyókat, börtönöket,
parkokat és épületeket, gyakran rámutatva egyes hiányokra, amelyekre sem letűnt történelmi
korok, sem a jelenkori politikai döntések nem szolgálnak magyarázattal. Ezekkel a projektekkel
Debrecen célja az, hogy a városok természetéről szóló párbeszéd középpontjába helyezze
önmagát a jelentős átalakulás állapotában leledző Magyarország és Európa viszonylatában. A
város multikulturális történelme a projektek központi témájaként jelenik meg, ami igazodik az
EKF kifejezett ajánlásával, miszerint a pályázó város indítson helyi párbeszédet az európai
dimenzió értékéről.
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Program

2019 2020 2021 2022

Nyitó hétvége: Tisza!

JAN
2023

FEB
2023

MAR
2023

APR
2023

MAJ
2023

JUN
2023

JUL
2023

AUG
2023

SZEP
2023

OKT
2023

NOV
2023

●

Féléves esemény: Fény!

●

Záró hétvége: Puszta!
Horizont Fesztivál

●
◍

◍

●

●
◍

Az Utazó Ökör
◍

Magaslatok és Hegyek

◍

◍
◍

Újratöltött Botanika
◍

Érett Növények

◍

◍
◍

Az Eltűnt Ikrek
Európai Szimfonikus
Zenekar
AiR-PORT Debrecen
A Piros Sapkások
Találkozója

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●
●

●
●

◍
◍

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

◍

Mutasd a Fűszereidet

◍

Szigetről Szigetre

◍

●
◍

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Imádjuk a Fát

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Trans/Mission 2023
Európai Szívdobbanások
Egész Életre Szóló
Kézművesség

DEC
2024 2025
2023

◍
●

●
●

◍

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

◍
●

●
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Humanotéka / Gyógyító
Könyvtárak

◍

◍

Ünnepeljük a Betűket

●

●

◍

◍
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K14 Milyen módon kerülnek kiválasztásra az adott év kulturális programját alkotó
események és tevékenységek?
Kiválasztási folyamat
2017 elejétől a Programiroda három szinten gyűjti a projektötleteket:




Lakosság: Ötletdobozok a különféle városrészek helyi információs fórumain,
Kulturális színtér: Művészek, intézmények és nonprofit szervezetek által beküldött
projektjavaslatok,
Tanácsadó Kollégium: Debrecen és országos tagok (művészek, illetve kulturális,
felsőoktatási és marketing szakemberek) koncepcionális vitái és projektjavaslatai.

A fenti gyűjtés után több mint 100 projektleírás került kidolgozásra és a Tanácsadó Kollégium
kiválasztotta a pályázat első állomásában szerepeltetni kívánt programokat.
Miután a szűkített lista elkészült, felállt egy Programbizottság, a koncepciók és projektek
további részletes kidolgozására a testület jelentésének és javaslatainak megfelelően. A második
szakaszban további fórumokat és intenzív konzultációkat tartottunk a program kialakításához
és a további benyomások összegyűjtéséhez:






Tematikus LAB(or)ok: Célirányos fórumok a programok kulcsterületeiről (pl.
#LANDSCAPE, #COMMUNITIES) a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel és
tudományos szakértőkkel,
Szakértői műhelyek: A stratégiai kulcskérdések szakmai előkészítése (KKI fejlesztési
stratégia, közönségfejlesztési stratégia, urbanizmus) a helyi, országos és nemzetközi
szinten érintett felekkel és szakértőkkel,
Európai szakértőkkel való konzultáció: Megbeszélések és gondolatcsere
művészekkel, kurátorokkal, kulturális menedzserekkel, EKF szakértőkkel és lehetséges
partnerekkel (pl. fenntarthatóságról, örökségről, európai vetületekről, a legjobb
gyakorlatokról és különféle projekt- és együttműködési javaslatokról).

Projektek kritériumai
Számos válogatót követően a Programbizottság 31 projektet ítélt elég erősnek ahhoz, hogy a
végleges pályázati anyag művészeti részét alkossák.
A projekteknek két általános kritériumnak kellett megfelelnie:


tükrözniük kell a Sharing Horizons programkoncepciót (ld. K04) és a hat kulcsterület
közül legalább egyet. Azt is be kell tudni bizonyítaniuk, hogy nagy relevanciával bírnak
a debreceni pályázathoz és annak céljaihoz,



tökéletes egyensúlyban van bennük a művészet és különböző stílusok sokfélesége (az
átmeneti megközelítéseket beleértve), a valós és virtuális megvalósítások, a helyi és
nemzetközi vonatkozások, az örökség és a kortárs vagy kísérleti megoldások, a
szórakoztatás és oktatás.

Ezek mellett a következő specifikus kritériumok mentén kerültek értékelésre:


Művészi minőség: a kiválóságra, újításra és magas színvonalú munkára törekszik,



Európai vetület: együttműködésre, partnerségre lett tervezve, sok európai polgárt
vonz, és releváns európai témákat is érint,
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Fenntarthatóság/örökség: hozzájárul a hosszú távú célokhoz (pl. KKI fejlesztés) és a
kulturális élet megújításához az EKF után,



Szerepvállalás: foglalkozik a lakosság szerepvállalásával, a közösségépítéssel,
részvétellel és társadalmi bevonással,



Megvalósíthatóság: megfelel a jelenlegi vagy tervezett emberi kapacitásnak és
infrastruktúrának, az elérhető szaktudás és projektvezetés alapján.

Programtervezés az elkövetkező időszakban
A program nyitottságát biztosítandó, a weboldalunkon folytatjuk az ötletek és javaslatok online
begyűjtését. 2019-es felállítását követően a Művészeti Bizottság tovább csiszolja a víziót és a
projekttartalmakat. Továbbá a Bizottság felel az év három nagy ünnepi eseményéért (nyitó,
féléves és záró ünnepély), együttműködve a ceremoniális események kinevezett
kurátorával/kurátoraival vagy igazgatójával/igazgatóival. Chris Baldwinnal kölcsönös
érdekünk együtt munkálkodni a programév ezen ünnepi alkalmain. A Debreceni
Közönségfejlesztő Platform lehetővé teszi a helyi kulturális színtér számára, hogy kidolgozzon
néhány új programot, ezzel is erősítve a közönségfejlesztési stratégiát (ld. K21). Ezek a minitámogatások és a kisebb projektekre tervezett részvételi költségvetés további lakosok, helyi
művészek és civil szervezetek által kidolgozott projekteket eredményez majd (ld. K20). Az új
európai partnerségek és hálózat-tagságok (ld. K09) új programokat és projekteket szülnek majd.
Összesen 15-20%-kal több új projektre számítunk a 2019-2022 közötti időszakban, és minden
új előterjesztésnek meg kell majd felelnie a hat kulcsterületnek és a projektekre vonatkozó
kritériumoknak. (Ezt a további programtervezést bekalkuláltuk a költségvetésbe, tartalékot
képezve mind a hat programterületre: ld. K31.)
K15 Miként kombinálja a helyi kulturális örökséget és hagyományos művészeti formákat
új, innovatív és kísérletező kulturális kifejezésmódokkal?
Szimbolikus utazásunk a Hortobágyról indul új európai távlatok felé és új meglátásokkal,
perspektívákkal gazdagítja természeti és kulturális örökségünket, a „kezek és könyvek”
városának hagyományait. Ez kiválóan megfelel egy átalakulásban lévő város általános
igényeinek. A programunkban meghatározott módon európai művészekkel, kurátorokkal és
tudósokkal együtt kívánjuk megtapasztalni mindezt.
A táj-kísérlet
A #LANDSCAPE nevezetű programterület merőben újszerű művészeti látomásokkal szolgál a
város és környékének vidéki és urbánus tájörökségéhez. A kiemelt fontosságú Horizon
Festival-lel a művészet és kultúra eszközeivel alakítunk ki új, fenntartható kapcsolatot az ember
és a természet között. A fesztivál programja foglalkozik majd a vidéki környezetben élők
hagyományos életmódjával és helyi hagyományaival, mindeközben új párbeszédet
kezdeményez köztük és az Európa minden tájáról érkező kortárs művészekkel és előadókkal.
A Heights and Mounts installáció és tevékenységsorozat a (földrajzi és lelkületi) „laposság”
traumájára épít innovatív módon úgy, hogy szimbolikus magaslatokat választ ki a városi
tájban, amelyek művészi installációk és kísérleti építészeti megoldásokon keresztül érhetők el.
A kiválasztott magas épületek a város urbánus építészetének különböző korszakait
reprezentálják.
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A hagyományok dinamizálása
Debrecent a tudásmegosztás (könyvek, könyvtárak, iskolák, irodalom, tudományok) és knowhow (kétkezi tudás, mezőgazdaság, kézművesipar) városának tartják. A program hat
kulcsterületének egyikét (#KNOWLEDGE & KNOWHOW) a fenti örökség vizsgálatának és
21. századi újraértelmezésének szenteljük. Ez a gondolkodásmódbeli váltás összeköti
Debrecen múltját a jövőjével és célja olyan izgalmas reflexiókat és bepillantásokat nyerni,
amelyek más európai városok esetével is összecsengnek. Ezen túl a koncepció a helyi igényeken
és követelményeken alapul. A helyi és térségi kézműves- és népi iparművészeti színtér
különféle szereplőivel folytatott párbeszédekből (egyesületek, szakértők, intézmények) kitűnt,
hogy erős érdeklődés mutatkozik az új megoldások és kortárs megközelítések iránt. Azonban
eddig igen kevés, olykor semmiféle szakértelem és tapasztalat nem jellemezte a színteret a
„réginek” az „újjal” való összevegyítésével kapcsolatban. Úgy hisszük, hogy pontosan ez az,
amiben az EKF katalizátorként segíthet. A programok keretén belül összehozzuk ezeket a
változásra kész helyi szereplőket az iparág európai szakembereivel és gyakorlóival.
A #KNOWLEDGE & KNOWHOW kulcsterület projektjei a kézművesipari hagyomány és az
innovatív és kísérleti design (mint a Craft for Life kiemelt projektben) vagy a hagyományos
fenntartható anyagok és jövőorientált építészet (We Love Wood) összekapcsolását modellezik.
A tudásmegosztás hagyományának tekintetében megmutatjuk, miként lehet a könyvtárat az
emberi készségek tereként és tudáscserélési platformként újraértelmezni (Humanotheque). A
Celebrate Letters projekt meglehetősen kortárs módon köti össze Debrecen különböző tudásés know-how hagyományait a virtuális megoldásokat is magában foglaló könyv- és grafikai
design segítségével.
Az identitás és történelem jövője
A #PAST programterülettel Debrecen újrafogalmazza a város narratíváját az önreflexión vagy
akár az önirónián keresztül, túllépve a történelmi sztereotípiákon. Leghagyományosabb
művészeti ágaink, kulturális örökségünk, történeteink és kliséink szétbontása önkéntelenül is
felveti az identitásra való reflektálás kérdéseit. Sok debreceni lakos büszke a debreceni ember
jellegzetes lokális karakterére. De létezik-e valójában ez a mentalitás? Legalábbis
Magyarországon a debreceniekről gyakran élt az a kép, hogy valamelyest különcök, ami talán
arra vezethető vissza, hogy a város a katolikus többségű országban is megőrizte erős kálvinista
hagyományait. Ebben az értelemben a Mememe más EKF városok közreműködésével növeli a
lakosság tudatosságát az együttműködés és konszenzus témáival kapcsolatban, elősegítve azt,
hogy mind a helyi, mind az európai polgárok elgondolkodjanak a saját identitásukon és
komplexusaikon és tökéletesen új szemszögből vessék azokat össze másokéval – pl. a humor
és az internetes mémek segítségével.
A Soul Leaders olyan történeteket kínál – mint pl. a görög katolikusok elleni 1914-es
bombamerénylet, vagy a „Kálvinista Róma” szlogenjének története –, amelyeket nemzetközi
művészek értelmeznek újra kortárs módon.
Számos projekt alapul Debrecen és környéke történelméből vett epizódokra, és új, kortárs
színben tünteti fel őket. Azt reméljük, hogy a jövő nemzedékei jobban megértik majd a
történelmi összefüggéseket, ha kortárs művészek közreműködésével bevonjuk őket a
történelmen való gondolkodásba, annak megtapasztalásába, vagy olykor annak
megkérdőjelezésébe. A The Memory Gap Museum tiltott vagy kevésbé ismert témákon
keresztül ad teret az emlékezet részvételalapú felfedezésének.
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Igény az új műfajokra
Debrecen kulturális életét gyakran érte az a kritika, hogy konzervatív és főként klasszikus
irányultságú. Való igaz, hogy néhány művészeti műfaj és hagyomány igen alulreprezentált itt
– például a kortárs tánc.
A változás és gondolkodásmód-váltás folyamán, amelyet stratégiai közönségfejlesztő
tevékenységek kísérnek, különféle intézményeink, mint a MODEM vagy a Kodály
Filharmonikusok kortárs műfajokat fognak szorgalmazni. A Csokonai Színház vezetésével
a kortárs tánc új központja fog megvalósulni egy román-magyar, határokon átívelő projekt
keretén belül (Latinovits Színház). A European Heartbeats című, a Csokonai Színház vezette
EKF-program a hagyományos és kortárs zenét igyekszik vegyíteni a tánc elemeivel, hogy
megmutassa, nincsenek valódi határvonalak ezen művészeti kifejezésmódok között. A projekt
a programunk egy másik célját is hangsúlyozza: a kortárs crossover művészi együttműködés
elősegítését, amit a nemzetközi irodalmi és zenei program, a From Island to Island is képvisel.
Virtuális örökség
Kortárs technológiákat használunk majd arra, hogy megelevenítsük a kulturális örökség
különböző tárgyait és történeteit. A csaknem 40 éve működő Debreceni Virágkarnevál a
város identitásának részévé vált. A helyiek évek óta vitáznak azon, hogy a fesztivál maradjone meg népszerű, hagyományos brandnek, vagy változzon meg radikálisan. A Virtual Carnival
igazságos és kiegyensúlyozott választ ad a kérdésre, kiterjesztve a létező fesztivált a virtuális
térbe, majd onnan vezeti vissza a való világba. Az online karneváli eszköz, avagy mobil
applikáció használatával az embereket arra kérjük fel, hogy tervezzék meg saját trendi
virágkocsijukat, amely szerepel majd a (virtuális Debrecenben zajló) virtuális karneválon. A
díjazott virtuális kocsikat a következő évi valódi Virágkarneválon megépítjük, lépésről lépésre
hozzájárulva az esemény megújításához és rebrandingjéhez.
Az Imaginary spaces különböző modern 3D médiumokat alkalmaz, amelyekkel egy-egy
különleges alkalomra újra életre kelt (a helyi kulturális emlékezet részét képező) régen eltűnt
vagy képzeletbeli kulturális tereket, épületeket és objektumokat. A Méliusz Könyvtár és a helyi
levéltár adatbázisait használja majd kutatási háttérként. Tizenkét tér, épület vagy objektum
képezi majd a műalkotások témáját. A célunk az, hogy ezen fiktív dolgok virtuális változata
olyan közel álljon az eredeti helyükhöz, amennyire ez lehetséges – de néhány ilyen objektumot
számukra fenntartott múzeumi terekben is meg lehet jeleníteni.
A virtuális technológiákat egyéb programokban is felhasználjuk majd: a The Travelling Ox
installációba belépve a virtuális technológiáknak köszönhetően a látogatók megtapasztalhatják
Hortobágy nappali és éjjeli képét.
K16 Bevonja a város, illetve tervezi, hogy bevonjon helyi művészeket és kulturális
szervezeteket a kulturális program kidolgozásába és megvalósításába? Adjon néhány
példát és nevezzen meg néhány helyi művészt és kulturális szervezetet, amelyekkel
együttműködést tervez, valamint részletezze a kapcsolat jellegét.
A legnagyobb kihívás megtalálni az egyensúlyt az európai fókusz és a város kulturális életének
nemzetköziesítése között, miközben nem feledkezünk el a helyi művészekről és
szervezetekről, akik központi szerepet játszanak a lendület fenntartásában. Ha egy város
megfeledkezik a helyi lakosokról, az könnyen a szilárd háttér elveszítéséhez vezethet, mellyel
a projekt hitelessége is szertefoszlik.
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Szerepvállalás a koncepciókban
A helyi művészek és kézművesek hangját fontosnak tartottuk az előkészítési folyamat során.
Nem akartunk olyan projektötleteket bevonni a pályázati anyagba, amelyek mögött nem volt
egy fontos támogató történet. Ez a történet olykor egy helyi kulturális emléken alapul, más
esetekben pedig egy kulturális témára, egy adott életműre vagy műalkotásra adott modern
reflexión.
Debrecen méretének és jelenlegi kulturális profiljának megfelelően sok művész és a kultúra
működtetésének sok szereplője intézményi háttérrel dolgozik. A kulturális intézmények helyi
hálózata erősen bevonódik ebbe a pályázati folyamatba:


négy kulturális intézmény igazgatója, a legfontosabb művészeti középiskola igazgatója
és a legnagyobb nyári fesztivál programigazgatója részt vett a Programbizottság
munkájában,



rendszeres megbeszéléseken találkoztunk az intézményi szektor minden képviselőjével,



a közönségfejlesztési stratégia a Csokonai Színház, a Vojtina Bábszínház és a MODEM
Modern és Kortárs Művészeti Központ újonnan megalakult tudáscsere platformján
alapul.

A független művészek és kulturális civil szervezetek szintén sok szempontból részesei a
koncepciófejlesztésnek;


mint azt a K19-ben is leírtuk, egy elkötelezett civil szervezeti koordinátor a
Programbizottság tagjaként felelt a kulturális szervezetek szerepvállalásáért,



felállított egy kulturális civil szervezeti labort a nyílt gondolat- és ötletcsere
platformjaként,



a művészek és szervezetek képviselői részt vettek sok egyéb találkozón és fórumon
(szintén ld. K19),



a művészek egyenesen a programhivatalhoz fordultak konkrét programötleteikkel,



a projekthez releváns alkotásokkal rendelkező művészek – a művészetek minden
területéről – felkérést kaptak, hogy vegyenek részt a projektek kidolgozásában.

Szerepvállalás a kivitelezésben, konkrét példákkal
A fent leírt kulturális és művészeti tartalom sok lehetőséget biztosít a helyi művészek és
szervezetek bekapcsolódására. Mielőtt konkrét példákat sorolunk, ki akartuk hangsúlyozni,
hogy a Debrecen 2023 program eddig soha nem látott mértékben kitárja majd a kapukat a
város független kulturális és művészeti színtere előtt. A kreatív szektor inkubációja (a
részletekért ld. K05), a használaton kívüli terek, a művészek számára kitáró, új közösségi
művészeti központok és projektek (ld. Exchangers és DRIVE a K13-ban) valóban sokat
jelentenek, de a helyi művészeti szcéna manifesztációjának figyelemreméltóan fontos eszköze
mindezeken túl az új mikro-támogatási és részvételi költségvetési terv lesz, amelyet a K20
taglal.
A következő lista arra ad példát, miként vesznek részt a helyi művészek és szervezetek a projekt
megvalósításában;


A Horizon Festival-ben a helyi vizuális művész és kurátor, Süli-Zakar Szabolcs
működik közre a tájművészeti és természetművészeti tevékenységek kurátoraként,
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A Travelling Ox-ban a Debreceni Egyetemi Színház működik közre az utazócsapat
részeként, Lakó Zsigmond rendezésében,



A Heights and Mounts berendezéseit fiatal és tehetséges, főként a Debreceni
Egyetemről vagy egyéb friss, dinamikus műhelyekből érkező, helyi építészek
segítségével fogjuk installálni, Kovács Péter irányításával.



A Mature Plants programtervezése nagyrészt a helyi szervezetekre támaszkodik majd,



A European Symphonic Orchestra of Debrecen számos Debrecenből származó
klasszikus zenészt vonultat majd fel, főként a Kodály Filharmonikusok tagjai közül; a
karmester Somogyi-Tóth Dániel lesz, az egyik vezető személyiség a felkészülési
időszakban,



A Meeting of Redcappers vezető szerepet oszt mind a legendás, mind az újonnan érkező
helyi bábművészekre, Reschofsky Györgytől és Hell Krisztinától Fekete Dávidig és
Schneider Jankóig,



A Show Your Spices c. programban fiatal helyi színészek (a Debreceni Egyetemi
Színházból és egyéb független társulatokból) működnek majd közre mediátorokként, és
színházpedagógiai módszereket alkalmaznak,



A From Island to Island a helyi irodalmi közösség fontos fiatal figuráira épül, mint
például Áfra János és Juhász Tibor,



Számos debreceni színész szerepel majd a színpadon a TransMission keretében,



A színházi rendező és koreográfus Gemza Péter, a táncszakértő Simon Renáta és a
debreceni származású nemzetközi kortárs táncos, koreográfus és tanár Dezső Virág
vezető szerepet vállalnak az European Heartbeats c. programban, sok amatőr
táncművésszel egyetemben,



Az AiR-Port Debrecen lehetőséget teremt több helyi művésznek, hogy eltöltsenek némi
időt rezidensként valahol Európában,



A Craft for Life felkéri a helyi design színtér képviselőit (a CSAK Design tagjait
például), hogy részt vegyenek a hagyományos kézművesekkel való tudáscserében,



A We Love Wood táborai és műhelymunkái bevonják a helyi építészeket és
szobrászokat,



A Humanotheque koncepciója a debreceni vizuális művész és fotós, Vékony Dorottya
alkotásaira támaszkodik, aki kurátorként fog részt venni a projektben egészen a
kivitelezésig,



Debreceni származású vizuális művészeti hallgatók, pl. Szabó Netta (a jelenlegi
belgiumi Gentben dolgozó művészeti designer) kapnak felkérést a Celebrate Letters c.
programban való részvételre, míg a MODEM művészeti tanácsának tagja, Csontó Lajos
a kurátor munkáját fogja segíteni. A Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete is
közreműködik,



A The Panel Project keretén belül a helyi utcaművészi színteret többek között Imreh
Sándor és Vékony Tamás képviseli majd,



A DRIVE program célja, hogy a helyi művészeknek teret nyújtson külön
magyarázkodás nélkül,
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A független Debreceni Rocksulit csaknem 30 éve működtető MásMozaik Kulturális
Egyesület a tapasztalatát adja a Cool School Containers megalkotásához,



A Mememe szeretné felkérni a helyi stand-up humoristát, Hadházi Lászlót egyfajta
„plakátarcnak”,



Az énekes-dalszövegírókat felvonultató I have a story… fesztivál kísérőprogramjának
műsorát a Sofar Sounds Debrecen informális önkéntes csoport állítja majd össze,



A Soul Leaders erősen támaszkodik a helyi kortárs színtérre, hiszen ők ismerik jól a
helyi vallási hagyományokat,



A DIY Instruments program ötlete a progresszív rock helyi legendáinak, a debreceni
Panta Rhei zenekart megalapító Szalay fivéreknek az életművére támaszkodik.

U4/ MEGVALÓSÍTÁSI KÉPESSÉG
K17 Igazolja és bizonyítékkal támassza alá azt, hogy széles körű és erős politikai
támogatással bír, valamint elnyerte a megfelelő helyi, regionális és nemzeti hatóságok
fenntartható elkötelezettségét.
A város a 2016. február 25-i Közgyűlésen nyilvánította ki azt a szándékát, hogy Debrecen
pályázza meg az Európa Kulturális Fővárosa címet. 2017. február 23-án a közgyűlésben helyet
foglaló valamennyi politikai párt és szervezet közös írásbeli nyilatkozatot tett arról, hogy
támogatja a város pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa címre, melyet a Közgyűlés 2017.
december 9-én jóváhagyott és egyhangúlag megszavazott. 2018. november 8-án a Közgyűlés
újra szavazott és megerősítette, hogy támogatja a városnak a verseny végső stádiumára
benyújtott pályázatát is, beleértve ebbe az átdolgozott és frissített programot, az irányítási
struktúrát és a költségvetést is.
A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés határozatba foglalta, hogy támogatja Debrecen pályázatát.
A Városok-Falvak Szövetségének elnöksége, amely 30 települést és 5 civil szervezetet tömörít,
szintén támogatja a város pályázatát. A Polgármester stratégiai együttműködési tárgyalásokat
kezdeményezett a térség településeinek döntéshozóival. Kilenc környező város és falu pedig
írásban jelezte azt a szándékát, hogy a szándékot támogatja, valamint a projektben való
együttműködését ajánlja fel Debrecen pályázatához.
A nemzeti irányítási hatóság (Emberi Erőforrások Minisztériuma) kiadott egy, a pályázó
magyar városokra vonatkozó állásfoglalást, melyben kifejezte, hogy a kormány releváns
szerepet fog vállalni az EKF 2023 társfinanszírozásában. Az állásfoglalás nem tartalmazott
konkrét költségvetési számadatot a kormány pénzügyi hozzájárulását illetően.

K18 Igazolja és bizonyítékkal támassza alá, hogy a város megfelelő és alkalmas
infrastruktúrával rendelkezik vagy fog rendelkezni a cím viseléséhez. Ehhez az alábbi
kérdésekre kell válaszolni:
➧
Ismertesse röviden, hogy az Európa Kulturális Fővárosa miként veszi igénybe és fejleszti
a város kulturális infrastruktúráját!
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Meggyőződésünk, hogy egy Európa Kulturális Fővárosa projekt csak abban az esetben lehet
sikeres, ha bármely hely vagy zug a városban vagy annak környékén, legyen az tér, udvar,
magánház vagy mezőgazdasági épület, a város kulturális infrastruktúrájának részévé válhat
legalább ideiglenesen. Ez egy nagyon fontos pont akkor, amikor a kultúra
decentralizációjáról és demokratizációjáról beszélünk. Emberek ezrei, akik a hagyományos
kultúrától elzárva élnek soha életükben át sem lépték semmilyen elismert kulturális intézmény
küszöbét. Célunk kettős: egyrészt új jellegű programokat hozni ezekbe az intézményekbe, és
ezáltal megoldani a kizárás egyik okát, másrészt pedig úgy fejleszteni az infrastruktúrát, hogy
új, nem hagyományos, alternatív tereket hozunk létre, amelyek kulturális színhelyekként
funkcionálhatnak nem csak 2023-ra, hanem azon is túl.
A már meglévő infrastruktúra
Ami a hagyományos intézményi rendszert illeti, Debrecen ebben az értelemben jól felszerelt.
Az elmúlt tizenöt év alatt végrehajtott több fejlesztésnek köszönhetően jól fejlett kulturális
infrastruktúrával rendelkezünk, amely a kulturális tevékenységek széles spektrumát szolgálja.
A 2010-es címre történő pályázat beadásának öröksége az volt, hogy a főbb beruházási tervek
egy részét megvalósítottuk annak ellenére, hogy nem lettünk kulturális főváros – köztük olyan
kiemelt fontosságú épületekkel, mint például a MODEM Modern és Kortárs Művészeti
Központ. A jelen pályázat egyik célja, hogy részben újradefiniálja ezeket a tereket és megtöltse
őket az új közönségfejlesztő stratégiák segítségével jelentősen frissebb kulturális
tartalommal. Az alábbi listában példákat találunk a már létező intézmények felhasználásáról,
mely EKF programokkal vagy program-elemekkel kapcsolatos:

MODEM Modern és Kortárs Művészeti
Központ és két művészeti galériája

The Panel Project; Science Behind Culture [A Panel Projekt: A
kultúra mögött álló tudomány]

Csokonai Nemzeti Színház, Víg
Kamaraszínház, Horváth Árpád
Stúdiószínház

Trans/Mission 2023, European Heartbeats [Át/adás 2023,
Európai szívverések]

Főnix Csarnok (férőhely: ~9000) és
Stadion (férőhely: ~20000)

European Symphonic Orchestra of Debrecen; Milestone
Celebrational Events [Európai Szimfonikus Zenekar; Mérföldkő
Ünnepi Események]

Kölcsey Központ (férőhely: ~1100-1500)

I Have a Story, I Tell it in a Song [Van egy történetem, dalban
mondom el]; Soul Leaders [Lelki vezetők]; A Soul for Europe
Debrecen Forum [Egy lélek Európának debreceni fóruma];
Celebrate Letters [Ünnepeljük a betűket]

Vojtina Bábszínház (férőhely: ~275)

Meeting of Redcappers [A piros sapkások találkozója]

Agóra Tudományos Élményközpont

Science Behind Culture, The Future Academy [A kultúra mögött
álló tudomány, A jövő akadémiája]

Méliusz Könyvtár és 17 decentralizált
fiókja; Egyetemi és Nemzeti Könyvtár;
Református Kollégium Könyvtára

Humanotheque / Healing Libraries [Humanotéka / Gyógyító
Könyvtárak]
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Debrecen Community Arts and Crafts
Centre és 8 decentralizált egysége

Mature Plants, ECoC Microgrant System [Érett növények, EKF
Mikro-támogatási rendszer]

Különböző hitközségek templomai (több
mint 50 különféle templom és imaház)

Soul Leaders [Lélekvezetők]; I Have a Story, I Tell it in a Song
[Van egy történetem, dalban mondom el]

Nagyerdei Szabadtéri Színpad férőhely:
~1000)

The Future Academy, Milestone celebrational events
[Jövőakadémia, Mérföldkő Ünnepi Események]

Egyetemi rendezvényhelyszínek (HALL,
Lovarda, Nagyerdei Víztorony és egyéb
előadótermek)

The Future Academy [A jövő akadémiája], DIY Instruments
[Csináld magad hangszerek], We Love Wood [Imádjuk a fát]

A Debreceni Egyetem Botanikus Kertje

Botanica Reloaded [Botanika újratöltve]

Még nagyon sok további, már létező tér (előadótermek, sportközpontok, magángalériák stb.)
található a városban, amelyek nincsenek programhelyszínként kijelölve a K13 alatt leírt
programok közül egyre sem, de később kialakuló kezdeményezéseket és programelemeket lehet
majd itt ezekben is rendezni. Az is megjegyzendő, hogy a jelenleg már létező infrastruktúra
egyes részeit fel fogják újítani, illetve ki fogják bővíteni a 2023-ig terjedő időszakban.
Mindezeknek a terveknek a felsorolása a jelen kérdés negyedik részére adott válaszban
található. (K18/D).
Új infrastruktúra
A már létező infrastruktúra megfelelő a művészek és a közönség között hagyományos
találkozások céljára, viszont nem igazán áll készen arra, hogy új és innovatív tevékenységeket
szolgáljon ki. Nem sok lehetőség van a független kreatív kezdeményezésekre. Ugyanakkor
csupán néhány infrastrukturális beruházás található az Európa Kulturális Fővárosa alapprogram részeként, ugyanis a mi projektünk az ún. szoft elemeket, a gondolkozásbeli
változásokat és a humán erőforrás kapacitásépítését helyezi a középpontba. Az összes
befektetés a már létező épületek felújításán alapul, amely esetekben a fő szempont a
fenntarthatóság és a pénzügyi feddhetetlenség. Ha a szigorú értelemben vett EKF célokon túlra
tekintünk, nagyon sok kulturális és kapcsolt beruházást találunk. A további ezzel kapcsolatos
részleteket ennek a kérdésnek a negyedik részére adott válaszban fejtjük ki.
➧Milyen tulajdonságokkal bír a város megközelíthetőség szempontjából (regionális,
országos és nemzetközi közlekedés)?
Debrecen könnyen elérhető és a nemzetközi úthálózatok része Magyarországon, valamint hídfő
szerepét tölti be kelet felé és realisztikus ambíciói lehetnek arra, hogy regionális, határokon
átívelő közlekedési csomópont legyen. Ezek az ambíciók megfelelnek annak a gazdasági
fejlődésnek, amelyen a város keresztül fog menni az elkövetkezendő években.
Repülőgéppel
A város fejlődésének egyik legfontosabb motorja annak nemzetközi repülőtere. Azon túl,
hogy a gazdasági fejlődést élénkíti, a repülőtér a beérkező turizmus erősödéséhez is hozzájárul.
A Debreceni Repülőtér jelenleg közvetlen és menetrend szerinti járatokkal kapcsolódik
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London, Párizs, München, Milánó, Barcelona, Moszkva, Tel-Aviv, Eindhoven, Dortmund,
Bázel, Közép-Anglia (Doncaster-Sheffield), Málta, Ciprus és Palma de Mallorca
repülőtereihez, melyek közül néhány a globális légiforgalom fontos csomópontja. A repülőtér
intenzív fejlesztés tárgyát képezi nemsokára; a tervek szerint egy új utasterminál fog megnyílni
2023 előtt, és a jelenlegi 350 ezres évi utasszám 2021-re eléri az egymilliót. A WizzAir és a
Lufthansa melletti további légitársaságok városunkba érkezésével Debrecent 2023-ra Európa
bármely pontjáról könnyedén el lehet majd érni légi úton.
Vonattal
Debrecen a Budapest-Kijev-Moszkva fő vasútvonal mentén fekszik. Napközben Budapestről
minden órában InterCity járat indul a városba. A menetidő Debrecen és Budapest között
vasúton jelenleg kicsivel meghaladja a 2,5 órát, de a folyamatban lévő rekonstrukciót követően
ez is 2 órára csökken 2020-ra. A Bécsbe induló napi közvetlen járat szintén összeköti
városunkat legalább egy tucat európai nagyvárosi terület hálózatával. Bár Debrecent közvetlen
környékével számos – gyakran erősen elmaradott minőségű – vasúti szárnyvonal köti össze,
jelenleg az olyan, fontos, határon túli regionális partnerek vasúton történő megközelítése, mint
Nagyvárad vagy Kassa meglehetősen bonyolult és időigényes. Egy, Nagyvárad és Debrecen
között épülő expressz-vasútvonal középtávra szóló elképzelés, de arra még nincs garancia, hogy
2023 előtt elkészülne.
Gépkocsival
Évtizedeken át húzódó hosszadalmas és nehézkes elérhetőséget követően 2006 végétől kezdve
a várost kiszolgáló M3/M35-ös autópálya, a TEN-T európai átfogó hálózatának egyik eleme,
már eléri Debrecent és közvetlen kapcsolatot biztosít az európai autópálya-rendszerrel. A
menetidő Budapestről körülbelül 2 óra. Az autópálya új szakaszának építése jelenleg is
folyik, és ez majd a román határ felé tartó M4-es autóúthoz kapcsolódik, minek következtében
gyors és közvetlen eljutást eredményez Nagyváradra. Egy másik fontos folyosó az Ukrajna
irányába tartó nemzetközi 4-es út, mely szintén érinti a szomszédos Nyíregyháza városát. A
már eddig jóváhagyott beruházások nagymértékű útfejlesztést jelentenek Debrecen és környéke
számára, viszont a régión belül található utak jelentő része még mindig rossz minőségű. A 2020tól érvénybe lépő, a távolsági autóbusz-járatok liberalizációjáról szóló döntés értelmében új, a
környező nagyobb városokat összekötő buszjáratok jelennek majd meg.
Alternatív közlekedési eszközökkel
Mivel Debrecennek még a közelében sincsenek folyók, jelentősebb méretű tavak vagy
hegységek, a városba nem is érkeznek hajók illetve egyéb, kevésbé megszokott közlekedési
eszközök (például drótkötélpályás járművek). Ugyanakkor még mindig megvan az esély arra,
hogy kerékpárral jöjjünk ide a környékről, főleg azt követően, hogy a Tiszafüred-HortobágyDebrecen kerékpárút az ún. Great Plain Biking Strategy [szó szerint: Alföldi Kerékpáros
Stratégia] részévé válik.
Fenntartható módon közlekedni a városban
A kerékpárhasználat akkor is fontos, amikor az Európa Kulturális Fővárosa Program egyik
helyszínéről egy másikba szeretnénk eljutni. Az elmúlt néhány év alatt a kerékpárhasználat
szintje a városi közlekedésben jelentősen megnövekedett. A régióról és Debrecenről készített
legfrissebb, erre vonatkozó felmérés szerint az emberek majd 40 százaléka használ kerékpárt.
A Debreceni Egyetem saját kerékpárbérleti rendszert alakított ki „UniBike” néven, míg
Debrecen városa hasonló ötlet alapján – DeBi néven – szeretne ilyet beilleszteni a rövidtávú
turisztikai cselekvési tervébe. A városi kerékpárút-rendszer hálózatának jelenlegi hossza (80
km) meg fog duplázódni. A közösségi közlekedést illetően két villamosvonal, három
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trolibuszvonal és 37 buszvonal korszerű járművei kötik össze a város és környéke minden
pontját. A rendszeres éjszakai járatok bevezetése 2018 novemberétől indul be. Szükséges lesz
a közösségi közlekedés újra-népszerűsítése, ugyanis a város nagyon intenzív gazdasági
fejlődése következtében már most mindennaposak a közlekedési dugók.
➧Mekkora a város felvevő képessége turistaszállások tekintetében?
A szállások helyzetét tekintve Debrecen jelentős fejlődés előtt áll. Városunk nemrég jutott be
az első tíz olyan magyar város közé, amelyek a legtöbb vendégéjszakával büszkélkedhetnek.
Az elkövetkezendő évek turisztikai jellegű beruházásai és további külföldi tulajdonú vállalatok
a városba történő előrelátható érkezése még sokkal több szálláshelyet fog igényelni. Míg a
szálláslehetőségek skáláján belül találhatunk magánszállástól kezdve ötcsillagos
szállodáig terjedő lehetőségeket, kontrasztként hathat, hogy a városban nincs egyetlen
nagyobb nemzetközi lánchoz tartozó szálloda sem, valamint, hogy a kisebb, de kitűnő
minőséget képviselő ún. boutique hotelek szintén hiányoznak a kínálatból.
2018 júliusában a következő adatok álltak rendelkezésre:


5-csillagos szállodák száma Debrecenben: 1



4-csillagos szállodák száma Debrecenben: 8



3-csillagos szállodák száma Debrecenben: 6



egyéb, kereskedelmi forgalomban használt szálláshelyek száma Debrecenben: 32



egyéb, hivatalosan értékesített magánszállások száma Debrecenben: 150



a rendelkezésre álló szállodai ágyak száma Debrecenben: 7289



a rendelkezésre álló ágyak száma Hajdú-Bihar megyében, Debrecen kivételével: 22772

Fontos tudnunk, hogy a megyében rendelkezésre álló viszonylag magas szállodai kapacitás és
az ágyak számának legnagyobb része Hajdúszoboszlón, a Debrecentől 21 km-re nyugatra
fekvő népszerű turista-desztináció területén található. Ez a termálvizéről és úszómedencéiről
híres kisváros a hazai és külföldi turizmus egyik legkedveltebb célpontja, és jelenleg több
minőségi szállodai férőhellyel rendelkezik, mint maga Debrecen. A jövőbeli EKF-programmal
kapcsolatos kapacitást tekintve még a szomszédos megyeszékhelyet, Nyíregyházát is
figyelembe vehetjük, hiszen csak 50 km-re van Debrecentől északra, és jelenleg 3642 szállodai
ággyal rendelkezik.
Egy egyszerű internetes keresésre 235 airbnb jön fel Debrecenben, mely szám feltehetően
szintén növekedni fog az elkövetkezendő időszakban. Az is előre látható, hogy számos olyan
magánbefektető, aki a szorgalmi időszakban diákoknak adja bérbe a szálláshelyeit, a nyári
szezonban a turistáknak fogja kiadni azokat.
➧Kulturális, városi és turisztikai infrastruktúra szempontjából melyek azok a város által
tervbe vett projektek (ideértve a felújítási projekteket is), amelyeket az Európa Kulturális
Fővárosa kezdeményezéssel kapcsolatban a jelen időpont és a cím viselésének éve között
meg kíván valósítani? Mi az ehhez a munkához tervezett időbeli ütemezés?
Úgy döntöttünk. hogy itt felsoroljuk az összes olyan infrastrukturális beruházást, amely
hatással lehet arra, hogy milyen kapacitással tudjuk megvalósítani az Európa Kulturális
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Fővárosa programot, illetve a város élhetőségének színvonalát is befolyásolhatja a szórakozás
és a szabadidő eltöltésének tekintetében csakúgy, mint a turisták idevonzása tekintetében. A
listát három kategóriára osztottuk; az elsőben látható beruházások a Debrecen 2023 program
keretén belül kerülnek megvalósításra; a második kategória tartalmazza azokat a beruházásokat,
amelyeket specifikusan a kulturális infrastruktúra fejlesztésére tervezünk a kulturális stratégia
és egyéb cselekvési tervek részeként. Az utolsó táblázatban pedig azokat az egyéb
infrastrukturális beruházásokat soroljuk fel, melyek szintén hatással lesznek az Európa
Kulturális Fővárosa projektre.
Az EKF keretén belüli infrastrukturális projektek
Projekt

Leírás

Befejezés
éve

Költségvetés
(euróban)

Finanszírozás
forrása

Debrecen Creative
Cultural Development
Agency [Debreceni
Kreatív Kulturális
Fejlesztési Iroda] /
D2023 Info-centre and
hub [D2023 Információs
központ és csomópont]

A korábban általános iskolaépületként
használt jelenlegi Ifjúsági Ház teljes
felújításával több, mint 2500 m2 területet
nyerünk arra, hogy a Debrecen 2023 program
számára főhadiszállásként és látogatói
központként szolgáljon, valamint később
kreatív csomópontként és a CCDA
elnevezésű örökségi szervezet otthonaként
működjön.

2021

3.000.000

EKFköltségvetés

b24 Artistic Open Space
and Residential Centre
[b24 Művészeti Nyitott
Tér és Lakóközpont]

A jelenlegi b24 Galéria, annak udvara és a
szomszédos épületek közösen átalakulnak
egy lakórésszel is rendelkező belvárosi
underground művészeti helyszínné, amely
művészeti szállodaként is működhet. A
komplexum funkciói a következőkből állnak:
kortárs galéria, műtárgy-raktár, klubszoba,
art kávézó, műtermek és multifunkcionális
belső udvar. A központ kulcsfontosságú
szereppel bír majd a bentlakásos művészek
programunkban.

2022

1.800.000

EKFköltségvetés

“Exchangers” - four
decentralized
Community Art Centres
[„Hőcsere” – négy
decentralizált Közösségi
Művészeti Központ]

Két tócóskerti hőközpont, a vénkerti Borsosvilla és a Fényes udvarbeli Víztorony
kibővítése az Exchangers programunk
központjaiként fognak működni.

2021 /
2022

3.450.000

EKFköltségvetés /
EU

ÖSZESEN

8.250.000
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A kultúra területén belüli infrastrukturális projektek

Projekt

Leírás

Befejezés
éve

Költségvetés
(euróban)

Finanszírozás
forrása

Új hangversenyközpont
a Kodály Filharmónia
részére

A
Kodály
Filharmónia
Debrecen
professzionális működéséhez elengedhetetlen egy korszerű kulturális központ építése,
amely
koncertközpontként,
próbahelyszínként és a filharmónia székházaként
szolgál majd.

2023

46.296.000

Kormány

A Latinovits Színház és
Képzési Központ
befejezése

A Latinovits Színház a város központjában
található, 10 évvel ezelőtt felépített Fórum
Debrecen Bevásárlóközpont épületében fog
elhelyezkedni. Multifunkcionális és az
előadó-művészetek oktatási központjaként
RO-HU pályázati keretből kerül majd
megvalósításra.

2021

13.000.000

EU

A Csokonai Nemzeti
Színház teljes felújítása

Az egészen rossz állapotban lévő Csokonai
Színház főépületének teljes belső és külső
felújítása. A projekt kiterjed az ún.
Színészház felújítására is.

2021

19.700.000

Kormány

Vitéz László
Bábmúzeum kialakítása

Multimédiás bábmúzeum kialakítása egy már
létező épületben; itt kap helyet Európa egyik
legnagyobb vásári bábjátékos dinasztiájának
bábos hagyatéka.

2023

617.000

Kormány,
Város

A Kárpát- medence
zsidóságát bemutató
Emlékközpont

A zsidóság művelődéstörténetét, társadalmi
együttélését, debreceni vonatkozásait hivatott
bemutatni interaktív módon, 500 m²
alapterületű
térben,
emlékközpont
formájában.

2023

1.389.000

EU

A Kodály
Zeneművészeti
Középiskola felújítása

A régiónk egyik legfontosabb művészeti
oktatási egységének modernizálása

2019

1.111.000

EU

A Tímárház és Szárító
épület felújítása

A régi kézművesház teljes építészeti és
koncepcionális újragondolása és bővítése és
ún. maker space [alkotótér] kialakítása.

2020

525.000

EU, Egyetem

Több kerületi közösségi
központ átalakítása

A jelenleg zajló szélesebb közösségi
fejlesztés projektjének keretében kulturális
csomópontokat hoz létre a város.

2020

546.000

EU

ÖSZESEN

83.184.000
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A programra közvetett hatással bíró infrastrukturális projektek

Befejezés
éve

Költségvetés
(euróban)

Finanszírozás
forrása

Új intermodális közlekedési központ létrehozása a
Nagyállomás felújításával

2022

106.048.000

Kormány, EU

A Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása

2019

11.441.000

Kormány

Új utasterminál a Debreceni Repülőtéren

2019

4.938.000

Kormány

“Green City programme [Zöld Város program]” – a zöld
mezők és nyilvános közösségi terek revitalizációja több
lakótelepen

2020

19.275.000

EU

Debreceni fürdők és uszodák felújítása

2019 /
2021

34.500.000

Kormány, Város

A Nagyerdei Állatkert felújítása

2022

15.000.000

Kormány

A Nagyerdei Vidámpark felújítása

2022

11.300.000

Kormány

Turisztikai élmény- és látványelemek a Nagyerdőn

2022

530.000

Kormány

Az ún. „Bocage” Játszótér átalakítása komplex családi
parkká és turisztikai központtá

2020

3.900.000

EU

Új ún. „International Learning Centre” [Nemzetközi
Tanulási Központ]

2019

8.750.000

Egyetem

Projekt

ÖSZESEN

215.862.000

F5/ TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
K19 Ismertesse, hogy miként vonta be a helyi lakosságot és a civil társadalmat a pályázat
előkészítésébe és miként vesznek részt az adott év megvalósításában!
Közösségi feltérképezés
Pályázatunk egyik legfontosabb eleme a kulturális élet decentralizációjának elősegítése
Debrecenben, beleértve ebbe a nagy lakótelepeket és a külvárosi részeket is. Amikor
feltérképeztük a közösségeket és megkérdeztük őket a szükségleteiket és követelményeiket
illetően, akkor a városnak ezekre a decentralizált kerületeire összpontosítottunk, összhangban
a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül jelenleg is futó TOP 6.9.2.
EU-projekttel. Ennek a projektnek része a közösségek elemzése és az eredmények
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függvényében fejlesztési akciók és tevékenységek kidolgozása Debrecen különböző külterületi
részein (Józsa, Ondód, Bánk).
A projekt fő célkitűzései közé tartozik a közösségek kohéziójának és tevékenységi szintjének
erősítése, valamint a konfliktusok szakmai és módszertani támogatás segítségével történő
kezelése vagy megoldása. A folyamat kezdetekor a közösségi feltérképezést minden egyes
külvárosi részben úgy hajtottuk végre, hogy abba belevontuk a helyi lakosság tagjait
(interjúkkal, felmérésekkel, és fórumokkal). Ezeknek a kerületi feltérképezéseknek a
segítségével a két következő fontos alapszükségletet azonosítottuk be;


Hardver: A kölcsönös együttműködés jegyében szükség van olyan nyilvános térre,
amely megfelelő a találkozás, kommunikáció, csere és közös cselekvés céljaira,



Szoftver: Az aktiválás jegyében szükség van mentorálásra, tudásmegosztásra és
inkubációra.

Érdekes módon pontosan ezeknek az alapszükségleteknek a jelenlétét erősítette meg a városban
működő helyi kulturális civil szervezetek részére szervezett ún. LAB meeting. Az EKFprogramunk által megpróbálunk lehetséges kulturális válaszokat adni ezekre a
követelményekre. A #COMMUNITIES elnevezésű kulcsfontosságú terület is ezeknek a
külvárosi részeken illetve a kulturális civil szervezetekkel végzett feltérképezési és
konzultációs folyamatoknak a során megfogalmazódott kihívásokra jött létre válaszképpen.
Konzultációs folyamat
A konzultáció folyamán alkalmazott stratégia abból állt, hogy az EKF-kezdeményezéssel
kapcsolatos információt terítsük és a program céljairól és a debreceni pályázat lehetséges
témáiról tájékoztassunk. A fő célunk az volt, hogy a lehető legnagyobb számú párbeszédet
folytassuk le a városi polgárokkal, hogy a pályázatot illetően magas fokú tájékozottságot és
megértési szintet érjünk el, valamint hogy a visszajelzéseiket és ötleteiket komolyan figyelembe
vegyük.
1. cél: Párbeszéd a társadalom legszélesebb rétegeivel
2017 februárjától kezdve a Programiroda aktív konzultációs folyamatot folytatott le a
társadalmi és szakmai szervezetekkel személyes találkozások és online valamint offline
eszközök igénybevételével.
2017 augusztusában reprezentatív közvélemény-kutatás készült: a debreceni pályázati szándék
lakossági támogatottsága ekkor szinte teljes körű volt, a teljes lakosságban 93%, az EKFprogramról hallott lakosok körében 97%, a város tervéről értesültek között pedig 98%. Az ezt
megelőző évi felmérésünkben az EKF-programról tájékozottak 94%-a volt támogató, tehát az
egyébként is rendkívül magas egyetértés növekedett tovább 2%-kal.
Debrecen legtöbb városrészében fórumokat szerveztünk, beleértve ebbe a fentebb említett
lakótelepeket és külvárosi részeket, ahol tájékoztattuk az ott élőket az EKF-program
legfontosabb céljairól, valamint lehetőséget biztosítottunk arra, hogy gondolataikat, ötleteiket
megoszthassák velünk és kulturális szükségleteiket megfogalmazhassák. Visszajelzéseikből
kiderült, hogy a különböző lakóterületeken élő állampolgárok igényei, szükségletei sokszor
nagymértékben különböznek egymástól. Fontos tanulság, hogy a belvárosi kulturális terek
mellett nagy igény mutatkozik a közvetlen lakókörnyezetben található közösségi terek
használatára, de újak létrehozására is. Ez egybeesik a korábban említett közösségfeltérképezési folyamat és a civil LAB-workshop során tapasztalt eredményekkel. Ezeken a
beszélgetéseken összesen mintegy 500 fő vett részt. Budapesten pedig olyan fórumot
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szerveztünk, amelyen Debrecenből elszármazott fiatalokkal konzultáltunk. Ezeken az
alkalmakon további mintegy 400 fővel találkoztunk.
Közvetlen kommunikáció és konzultáció zajlott a nagyobb helyi kulturális rendezvények ideje
alatt az egész pályázati időszak során, mint például a Campus Fesztivál vagy a Virágkarnevál.
Ezeken az alkalmakon több tízezren találkozhattak velünk standjainknál. Mintegy 23 kulturális
intézmény reklámozta a pályázatot Debrecenben a saját közösségeiken belül. Hogy csak egy
sikeres példát mutassunk be, az Apollo Művész Mozi havi rendszerességgel megszervezte a
D2023 Filmklubot, amelyen eddig 1000 fő vett részt.
2. cél: Az érdekcsoportok elkötelezettsége
Számos személyes, egy-az-egyben jellegű találkozás, információs fórum és prezentáció zajlott
az érdekcsoportok részvételével, melyen a helyi vállalkozói szféra és a nemzetközi vállalatok
képviselői mellett a helyi turizmussal foglalkozó szervezetek, a közszféra szervezetei és a
különböző pártokat képviselő politikusok is megjelentek.

A pályázat kialakítása
Impulzus- és tartalomfejlesztés
A Programiroda heti rendszerességgel biztosított lehetőséget, hogy az érdeklődők kötetlen,
négyszemközti beszélgetéseken mondják el a pályázattal kapcsolatos véleményüket és
javaslataikat. Ezzel a lehetőséggel összesen közel 100 fő élt 2017-ben. Mindezeken túl majd
egy éven keresztül (2017/18) minden rendezvényen, illetve városi kulturális helyszínen
helyeztünk ki ötletdobozokat, amelyekbe 3000 támogató kártyát dobtak be, köztük olyanokat,
amelyek érdekes és releváns programötleteket is tartalmaztak. Ezen állampolgári ötletek közül
több komplett módon is megjelenik az EKF-pályázatunkban (pl. Mature Plants, DRIVE).
A második stádiumban további fórumokat és konzultációkat szerveztünk, hogy a programot a
helyi kulturális szektorral és az egyetemmel együtt tudjuk kialakítani, valamint hogy még több
sugallatot kapjunk:


Tematikus LAB-ok: Célzott fórumok fontos programterületekre (pl. #LANDSCAPE,
#COMMUNITIES) a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel és az oktatás világával,



Szakértői workshopok: Stratégiai kérdések szakmai előkészítése (kamarai fejlesztési
stratégia, közönségfejlesztési stratégia, urbanizmus) helyi, nemzeti és nemzetközi
szakértőkkel,



Consulting College [Konzultációs Kollégium] és Programme Board
[Programbizottság]: Helyi intézmények és az egyetem szakértői kerültek bevonásra a
pályázat kialakítására a Consulting College (1. kör) és a Programme Board (2. kör)
tagságuk alapján,



NGO coordinator [Civil szervezeti koordinátor] a pályázatot összeállító csapatban:
A 2. körben civil koordinátort alkalmaztunk abból a célból, hogy a helyi civil szektorral
intenzívebbé és szakmaibbá tegye az együttműködést. A Programbizottság tagja is lett,
hogy a programban részt vevő civil szervezetek szerepét koordinálja és a pályázatot
más, folyamatban lévő civil programokhoz illetve tevékenységekhez kapcsolja.

Aktív helyi elkötelezettség/támogatás a pályázat iránt
Az állampolgári elkötelezettség fő fókusza az önkéntesség volt. Önkénteseket foglalkoztattunk
számos nagyobb városi rendezvényen, ahol az EKF-programot megjelenítettük vagy
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bemutattuk (pl. Campus Fesztivál, yoUDay – az Egyetem Napja, Virágkarnevál). Ezen a
közvetlen aktív részvételen keresztül a helyi polgárokat is bevontuk a projektfejlesztési és
megvalósítási folyamatokba. Az előkészítési időszak során mintegy 200 önkéntes járult hozzá
az EKF-programok sikeréhez 2017/18-ban, ami jó alapot jelent a megvalósítási fázis önkéntes
programjai számára.
Amellett, hogy a program elkészítésének folyamatában is részt vettek, az érdekcsoportok a
pályázat támogatását célzó tevékenységeket is végeztek. Ennek a legszemléletesebb példája a
D2023 nyilvános téren megrendezett installációja volt, amelyet helyi művészek és csoportok
terveztek és kiviteleztek. Az installáció 2018-as Virágkarneválra készült, mely után egy turnén
vett részt. Az elmúlt három hónapban több kerületben és körzetben is bemutatták.

A közösségeinket aktiváló és összekovácsoló projektek
A #COMMUNITIES elnevezésű kulcsfontosságú területen végzett projektjeink megfelelnek
annak a célnak, hogy aktivizálják a városon belüli közösségeket:


Az Exchangers örökség-projekt közvetlen közvéleményi elvárás és a korábban már
említett közösségi szükséglet alapján jött létre. Olyan alulról szerveződő
multifunkcionális közösségi művészeti központokat hozunk létre, amelyek teret és
működési helyiségeket biztosítanak különböző tevékenységek végzéséhez. A négy
megnyitásra váró felújított központ a város különböző pontjain található. A kerületek
(külvárosi részek) kiválasztásánál a civil koordinátor tanácsait és a közösségi
feltérképezés valamint a nyilvános fórumok eredményeit követtük: a központok olyan
városrészekben lesznek, ahol nagyon alacsony a kultúrához való közösségi hozzáférés
mértéke és nem áll rendelkezésre semmilyen közösségi tér a kreatív célok
megvalósításához. A feltérképezés, a közösségi aktiváció, a programtervezés és az
önszerveződés értelmében szakmai mentorálásra van szükség, melyet az Exchangers
keretén belül fogunk megoldani.



A DRIVE főként már létező, de üres vagy nem megfelelően kihasznált kereskedelmi
vagy adminisztratív helyiségek független művészeti terekké történő átalakításáról szól.
A program a kultúrafogyasztói szemlélet formálását, a részvétel és a bevonás szintjének
növelését, végső soron akár a megfigyelőből alkotóvá válást szolgálja.



A Cool School Containers előre gyártott mobil (felállítható) közösségi tereket
(konténereket) hoz létre és ajánl fel, melyeket a középiskolák udvarain bárhol el lehet
helyezni. Debrecen büszke az oktatás területén meglévő hagyományaira – ezzel az
eszközzel viszont új dinamizmus tűnik fel az oktatási-kulturális rendszerben. A
konténereket, melyekben a fiatalok teret nyerhetnek kreativitásuk együttes
kibontakoztatásához, ők maguk fogják működtetni, ezáltal is előmozdítva
autonómiájukat és növelve felelősségérzetüket.

Néhány további olyan projekt, amely a város közösségeit hivatott összekötni:


A Show Your Spices Debrecen új multikulturalizmusát hivatott tükrözni. Arról szól,
hogy külföldi diákok és hazánkban dolgozó külföldi állampolgárok ugyanazon helyeken
és lakótelepeken élnek, mint a helyiek. Ez a hosszútávú program azt tűzte ki céljául,
hogy lebontja az ezek között az emberek között fennálló kulturális határokat. Sok helyi
lakos számára teljesen szokatlan dolog, hogy naponta más kultúrákból érkezett
emberekkel találkozik, és ez időnként megértési nehézségeket okozhat – ami nem csak
a közös nyelv hiánya miatt állhat fenn. A Show Your Spices csapatban végzett
főzőversenyt, együttműködési játékokat és további közös formátumokat használ fel
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ennek a folyamatnak a megkönnyítésére, melyben kulturális mediátorok és
pedagógusok segítik a résztvevőket.


A Soul Leaders a városban található vallási csoportosulások (közösségek) sokféleségét
mutatja be és a kultúrák és vallások közti párbeszédet kívánja megerősíteni a projekt
programjain keresztül.

Bátorítani fogjuk a város polgárait, hogy aktívan vegyenek részt az olyan projektekben, mint a
We Love Wood vagy a Humanotheque és közösen alakítsák azokat, míg a Virtual Carnival
célja az, hogy az emberek kapcsolatát és a közös alkotást a virtuális térbe csúsztassa át.
Online közösség
Saját honlapunk mellett aktívan jelen vagyunk a Facebook-on (FB), Instagramon, Twitteren és
Youtube-on. Sikerült összesen elérnünk több mint egymillió FB videóletöltést (1077500
megtekintés). A napi átlag FB-elérésünk 6200 (ennyien nézik meg a Debrecen 2023-at az FBn naponta), míg a napi átlagos megjelenés az FB-n 8636 (ennyiszer tűnnek fel Debrecen 2023mal kapcsolatos dolgok az FB-n naponta). Az FB jelenlétünk fontos részét képezi annak a
törekvésnek, hogy az emberek minél többen tudjanak rólunk.
Folyamatosan növekvő online közösség követ minket minden olyan csatornán, ahol
megjelenünk. Míg az FB hírek és posztok célközönsége a helyi lakosság, addig az Instagram és
a Twitter angol szövegei számos kulturális szakértőhöz és véleményalakítóhoz jutnak el szerte
Európában.
A Debrecen 2023 program saját állandó menüvel rendelkezik a város leggyakrabban olvasott
online hírportálján, mely automatikusan összegyűjti az összes releváns jelentést és kommentet:
http://www.dehir.hu/category/ekf-2023
Követőink a közösségi médiafelületeken:
 Facebook: 8000 (2360-cal nőtt 2017 decembere óta
 Instagram: 604 (310-zel nőtt)
 Twitter: 90 (32-vel nőtt)
 YouTube: 42 (25-tel nőtt)

További lépések
A városban élő művészek és diákok a kulturális projektekben olyan módon vettek részt,
ahogyan az a K16 alatt olvasható. Ők a megvalósítás időszakában is fontos szerepet töltenek
majd be. A szisztematikus ún. „microgrant” jellegű és a fiatalok számára kialakított
részvételi költségvetésünk (lásd K20) által a helyiek új programokat fognak létrehozni az
elkövetkezendő években. Ezek a kezdeményezések további programokat jelentenek majd az
EKF-évre. Ami az állampolgárok szélesebb rétegeit illeti, a rendszeres EKF-párbeszéd fórumok
és az online programgyűjtés továbbra is haladni fog, és az önkéntesség sokkal
szisztematikusabb lesz a Horizon EnAct nevű városi önkéntes-program segítségével (lásd
K20).

F4 TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
K20 Milyen módon teremt a cím új és fenntartható lehetőséget a polgárok széles köre
számára a városban a kulturális tevékenységeken való részvételre – különös tekintettel a
fiatalokra, önkéntesekre és a társadalom peremére szorult és hátrányos helyzetű
(kisebbségi) csoportokra? Kérjük, részletesen ismertesse, hogy milyen módon teszi
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elérhetővé ezeket a tevékenységeket a fogyatékkal élők és idősek számára! Ismertesse a
program idevágó programjait ezen csoportokra nézve!
Amikor a részvételi mechanizmusok átfogó keretét létrehoztuk, számos releváns dolgot kellett
figyelembe vennünk, mint például a felhívás által meghatározott kiindulási pontok (a jelen
kérdés), a városban már létező kezdeményezések és hálózatok, a művészeti elképzelés és a
program szinergiái, a részvételt érintő néhány általános elv és a hasonló dolgokkal és
kihívásokkal szembenéző nemzetközi partnerekkel és hálózatokkal való kapcsolat.
Elvégeztünk egy Youth Horizon [Ifjúsági Horizont] elnevezésű online felmérést, melyet több mint 1300
résztvevő töltött ki, akiknek 85%-a a városunkban élő fiatal. Többek között egy 1-től 10-ig terjedő skálán
a fiatalok átlagosan 7.34-re értékelték magukat saját boldogságukat illetően, míg ugyanezek a
fiatalok a város boldogságát átlagosan csak 6.46-ra helyezték. Szerintük Debrecen 6.55 mértékben
biztonságos, 5.84 egészséges, 6.69 inkluzív, 6.89 nyitott, 6.98 innovatív, 6,75 okos és 5.68 tiszta.
Fiatalosság tekintetében Debrecent 6.50-re értékelték. Célunk, hogy ezt a felmérést minden évben
megismételjük. Arra a nyitott kérdésre, hogy mit tennének meg a városukért, a fiatalok például azt
válaszolták, hogy a tisztaságához való hozzájárulás érdekében cselekednének és felhívnák a figyelmet
ennek fontosságára, segítenék az idős és beteg embereket, kulturális tevékenységeket kezdeményeznének
és önkéntes munkát végeznének, mindezt rendszeresen. A végső aspektus alapján a fiatal válaszadók
72%-a 5 év múlva Debrecenben képzeli el a jövőjét, míg 28%-uk nem itt.

A részvétel elvei
Amikor a részvétel volt a témánk, a sorvezetőnk a Public Participation spektruma, azaz az
International Association of Public Participation [szó szerint: Köz(össégi) Részvétel
Nemzetközi Szövetsége] által kidolgozott modell volt. Minden előre elképzelt tevékenységünk
a részvétel 5 fő lépése alapján közelíti meg magát a részvételt, melyek a következő angol
szavakkal írhatók le: Inform, Consult, Involve, Cooperate, Empower [kb.: tájékoztatás,
konzultáció, bevonás, együttműködés, felhatalmazás; mindez felszólító módban]. Szeretnénk
kiemelni a részvételi mechanizmusok ún. addicionalitását a programban. Míg kulturális
tartalom jön létre szervezett és irányított kulturális és kreatív folyamatok során, addig a
részvétel a program közös létrehozásának eszközeként további közös kreatív munkát
generálhat a közösségtől, ami a közösségen belül erősebb elkötelezett tulajdonosi
szemlélethez vezet. Az állampolgárok és különösképpen az állampolgárok informálisan
létrejött csoportjai minden helyi közösség még szűz forrásai lehetnek, ezért kihívásként
jelentkezik a felhasználásuk és bevonásuk. A mi szempontunkból nézve a részvétel a
beavatkozás különböző formáin keresztül különféle szinteket érhet el, beleértve ebbe még
bizonyos aspektusaiban a felhatalmazás legmagasabb formáit is (mint például az ún. fiatalok
számára elérhető részvételi költségvetést). Ugyanakkor azonban a részvételi mechanizmusok
létrehozása során mi különleges aspektusokat is figyelembe veszünk, melyeken keresztül a
hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése is lehetségessé válik. Nem utolsó sorban, a
részvételi mechanizmusok nem csupán erős helyi kapcsolatot hoznak létre az állampolgárokkal,
hanem az egyének hozzáférését is lehetővé teszik a nemzetközi szintről is (mint például olyan
egyénekét vagy csoportokét, akik készen állnak arra, hogy közösen hozzák létre és végezzék a
programot különféle kisléptékű kezdeményezések által). Ez a vonás további erős kapcsolatot
eredményez a Helyi és az Európai között a mi programunkban.
Speciális Fókusz
Amikor különféle részvételi mechanizmusokat valósítunk meg, akkor a fókuszunk olyan
aspektusokra kerül, amelyek különös figyelmet érdemelnek nem csupán a mi közösségünkben,
hanem azokban a szempontokban is, amelyek európai szinten is relevánsak. A Fiatalság a mi
nézőpontunkból a kulcsfontosságú szempontok egyike akkor, amikor a hosszútávú tervezést
és a fenntarthatóságot vesszük figyelembe nem csak a mi városunk, hanem az európai közösség
számára is. Ezért kidolgoztunk egy különleges, ún. Youth Approach [kb.: Ifjúsági/Fiatalos
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Hozzáállás] megközelítést, ami nem más, mint olyan intézkedések és cselekedetek készlete,
amelyek figyelembe veszik a debreceni és európai fiatalok megközelítéséhez szükséges
speciális szükségleteket és együttműködési formákat. Az élethosszig tartó tanulás
tapasztalata egy másik olyan aspektus, amely különösen a részvételi mechanizmusaink és az
önkéntességünk révén keletkezik, ami egyrészt jobb élettapasztalatokhoz, másrészt jobb
elhelyezkedési esélyekhez vagy még vállalkozási lehetőségekhez is vezethet a kompetenciák,
készségek és adottságok érvényesítése útján. A hátrányos helyzetű csoportokat különleges
intézkedések és módok révén szólítjuk meg, melyek biztosítják számukra a hozzáférést a
program minden aspektusához annak részvételi mechanizmusain keresztül, míg a roma
közösséget érintő problémákat részben szintén ebben a kontextusban kezelünk, részben pedig
külön, speciális intézkedéseken és eljárásokon keresztül. Nem utolsó sorban, a cselekedet és
hely(szín) egy olyan plusz összetevő, melynek megfontolásakor azt a célt tartjuk szem előtt,
hogy összekapcsoljuk az állampolgárok kezdeményezéseit városunk különböző (szín)tereivel.
Bár ez nem feltétlenül kötelező, szintén felhívjuk városunk polgárainak figyelmét arra, hogy
együttműködhetnek Kolozsvár városának különféle szervezeteivel. Lehetőségünk nyílik arra,
hogy alkalmazhassunk néhány olyan módszert, melyet az URBACT támogatásával az ún.
REFILL projektben fejlesztettek ki. Ez egy olyan projekt, amely beazonosítja a városokban
található nem használt vagy hasznosított tereket és újra-konfigurálja azokat új tevékenységi
formák céljaira, akár ideiglenesen, akár véglegesen – pontosan úgy, mint ahogyan azt a mi
DRIVE programunk teszi. Szoros együttműködés fog kialakulni az Exchangers projekttel,
melynek fő célja az új közösség művészeti központok megnyitása a városban.
Részvételi Projektek és Mechanizmusok
A Microgranting [szó szerint: mikro-támogatások folyósítása] leginkább az Exchangers
projektünk kontextusában kerül előtérbe. Ez a részvételi mechanizmus lehetővé teszi majd
Debrecenben élő polgárok és európai társaik számára, hogy konkrét tevékenységeket
javasoljanak a város különféle külterületein található, újonnan megnyitandó közösségi
művészeti központok helyi hálózata számára. A polgárok számára lehetőség nyílik arra, hogy
saját programjaikat hozzák létre, amelyek nyilvános közösségi terek, az interkulturális
párbeszéd, a tudáscsere és a közösségi művészet kérdései köré strukturálódnak.
A Horizon EnAct nevű városi önkéntes program az az önkéntességen alapuló mechanizmus,
melynek célja egy integrált önkéntes-irányítás létrehozása egyrészről, másrészről pedig egy
olyan egyéni tanulási útvonal megteremtése azok számára, akik szeretnének hozzájárulni a
teljes EKF program megvalósításához.
Az önkéntes munka és önkéntes feladatirányítás nyomon követése mellett a Horizon EnAct
tanulási útvonalat is biztosít majd azok számára, akik részt vesznek ebben a programban,
melynek révén elismert, ún. soft skills-re [készségekre] tesznek szert, melyek jelentősen javítják
az életlehetőségeiket. A Horizon EnAct kidolgozása több szinten fog történni, és csúcspontját
2021-re éri majd el, amikor is lehetővé válik egy olyan nemzetközi komponens bevonása is,
amelyen keresztül európai résztvevők (és különösen fiatalok) kerülhetnek be önkéntesként a
programba. A Horizon EnAct támogatására lesz egy integrált önkéntes irányítási rendszer (a
My Horizon projekten belül) a háttérben, melyet a legkorszerűbb játékosítási megoldásokkal
erősítünk meg. Minden önkéntesen végzett munkát egy speciális tanúsítási program
segítségével ismerünk el, mely a résztvevők gyakorlati tanulási tapasztalatát értékeli. Ennek
pozitív hatása lesz minden olyan korcsoportra, akik további és jobb álláslehetőségeket keresnek
a munkaerőpiacon. A Horizon EnAct egy már létező debreceni önkéntes hálózatból indul ki,
melyet az önkormányzat hozott létre, és amely jelenleg több tucat szervezetet és több száz helyi
önkéntest fog össze.
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A Com’On Debrecen (Participatory Budgeting for Youth [Részvételi Költségvetés Fiatalok
Számára]) a programban részt vevő fiatal informális csoportok részvételére összpontosít,
akiknek saját kisléptékű kezdeményezéseik vannak, és a döntéshozást közvetlenül a helyi
polgárok hatáskörébe helyezi azt illetően, hogy mely javasolt kezdeményezést szeretnék
megvalósulni látni a felkészülési időszakban és az EKF éve alatt. A Com’On eredete egy
hasonló projekthez nyúlik vissza, amelyet a kolozsvári 2015 European Youth Capital [Európa
Ifjúsági Fővárosa] program indított el és amely a Közösségre helyezi a hangsúlyt, hogy
cselekvésre buzdítson: (C’MON [Gyerünk/Hajrá]) és ON (utalás arra, hogy a fiatalok nem
hiányoznak, hanem „be vannak kapcsolva”). Az európai szintű együttműködési megfelelője a
Com’On Europe projekt (amelynek keretében a következő városok működnek közre
partnerként: Torino, Szaloniki, Várna, Braga, Cascais, Kolozsvár és Maribor), ami a fiatalok
részvételi költségvetésének folyamatához biztosít szakpolitikai keretet, eszköztárt, cselekvési
terv-modelleket és szakértői csoportot. A hálózat vállalta, hogy támogatja Debrecent ebben a
törekvésében.
A Duna Romani Luma komplex programon belül létre jött Roma Inclusion [Romák Bevonása]
konferencia és az Open Danube [Nyitott Duna] projekt díjazásának közelmúltbeli
sikertörténetét követően, a European Danube Academy from Ulm (EDA) és a Debrecen 2023
közösen szándékoznak megtervezni a Duna Romani Luma - Roma Inclusion Award egy új
kiadását Debrecen, Észak-Kelet Magyarország és határon túli Kárpát-medencei szomszédjai
(Szlovákia, Ukrajna és Románia bizonyos részei) számára. A projekt célja, hogy elismerje és
értékelje azokat a kisléptékű társadalmi-kulturális kezdeményezéseket, amelyek erős helyi
hatással vannak a következő folyamatok valamelyikére vagy azok közül akár többre is: a Roma
közösségek elismerése és ösztönzése, egyenlő bánásmód és tisztelet a különböző kultúrák
között, az etnikus, kulturális és vallásos identitás erősítése, a szegénység és társadalmi
kirekesztés elleni küzdelem és az esélyegyenlőség növelése az oktatásban perspektívái.
Részvételi mechanizmusainkat a Humanotheque programelemmel fogjuk összekötni annak
érdekében, hogy a résztvevők néhány közös készségét és kompetenciáját a kisléptékű
kezdeményezések megvalósításába tudjuk áthelyezni, ahol szintén fel lehet használni azokat,
míg a Cool School Containers és a Mature Plants további inspirációt és helyszíneket
biztosíthat ezekhez a mechanizmusokhoz.


A Microgranting és a Com’On Debrecen programra elkülönített költségvetési keretet
alakítottunk ki az EKF projekt programtervezési költségvetésében (lásd K31), melynek
összege 2019 és 2024 közötti időtartamra 2,000,000 euró.

A részvétel eszközei
Két fontos eszközt fogunk kifejleszteni abból a célból, hogy a különféle részvételi
mechanizmusainkat támogathassuk. A My Horizon Platform [Horizont Platformom] online
interakciós eszközként működik majd a program és az állampolgárok között olyan területeken,
mint például önkéntes irányítás és annak tanúsítása, vagy a mikro-támogatások elnyeréséért
beadott pályázatok, beleértve ebbe a jelentést is. Míg figyelünk arra, hogy a különböző
részvételi mechanizmusok folyamán digitális technológiát alkalmazzunk, külön figyelmet
szentelünk arra is, hogy a hátrányos helyzetűek is megfelelő hozzáféréssel rendelkezzenek ilyen
téren. Például, annak ellenére, hogy a mikro-támogatásokra beadható pályázati formátum
online lesz elérhető és kezelhető, papír alapú (akár kézírásos) pályázatokat is elfogadunk. A
Platformot az ún. Horizon Passport [Horizont Útlevél] egészíti majd ki. A Horizon Currency
[Horizont Valuta] elnevezésű koncepció, melyet a kreatív workshopjaink egyike során találtunk
ki, fizetési eszközként jelenik meg, mégpedig arra, hogy például a részvételi tevékenységet
olyan előnyökre váltsuk át, mint kulturális tartalom a programban vagy akár az önkormányzat,
esetleg még kereskedelmi cégek vagy helyi vállalkozások által biztosított közösségi
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szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Ilyeténképpen egyrészt az állampolgárokat jutalmazhatjuk
az aktív részvételükért, míg másrészt elkötelezünk és ráveszünk szervezett struktúrákat (mint
például intézmények, civil szervezetek és vállalatok), hogy elismerjék és jutalmazzák az
állampolgárok részvételét.
A részvétel idővonala
A részvétel folyamatát a 2019 és 2024 közötti időszakra úgy képzeljük el, mint egy négylépcsős sorozatot. Az első periódus (2019-2020) létrehozza a különféle részvételi
tevékenységek számára hátteret vagy a környezetet, beleértve ebbe a digitális eszközöket és
platformokat. A részvétel projektek kisléptékű tesztelése is végbemegy majd ekkor a helyi
tájékoztatás céljából. A második periódus (2021) a részvételi mechanizmusok konszolidációját
jelenti megerősített vagy újonnan kidolgozott platformok által. A My Horizon és a Horizon
Currency kísérleti változatát szinten tesztelni fogjuk, míg a Duna Romani Luma kiadása
szintén ebben az évben kerül megszervezésre. A harmadik periódus (2022-2023) az összes
részvételi folyamat teljes alkalmazását hozza el. Ezt a periódust kétéves folyamatként
definiáljuk, mivel úgy gondoljuk, hogy egy teljes részvételi ciklus (a felhívástól a kiválasztáson
át a megvalósításig) nem teljesíthető egy naptári év alatt. Különösképpen igaz ez 2022 során,
amikor az EKF évére érvényes konkrét felhívások és részvételi feltételek már kijönnek, viszont
a megvalósítás 2023-ban fog történni. A negyedik és utolsó periódus (2024) lesz az elmélkedés
helye és ideje, melynek eredményeképpen megszületik a 2030-ig szóló Részvételi Stratégiai
Terv Debrecen városa számára. Egy szintén 2030-ig érvényes speciális Youth Strategy for
Debrecen [Debrecen Ifjúsági Stratégiája] szintén elkészül ekkorra.
A részvétel alkalmazása a gyakorlatban
Az irányítási struktúránk részeként fog működni egy speciális Directorate of Social Relations
and Participation [Társadalmi Kapcsolatok és Részvétel Igazgatósága], melynek
munkájában részt vesz egy Participation and Audience Development Manager [Részvétel
és Közönségfejlesztési Menedzser]. A részvétel és a közönségfejlesztés integrálása az alapja
annak a logikánknak, hogy mindkettőnek a célja a közösség és különféle tevékenységek.
Mindkettőnek van hatása a programunk különböző aspektusaira. Ennek az igazgatóságnak a
szerepe és felhatalmazása arra szól, hogy segítse a különböző koordinátorokat és végrehajtókat
abban, hogy az összes kulturális tevékenységre vonatkozóan erősítsék a részvétellel kapcsolatos
és közönségfejlesztési aspektusokat. Speciális koordinátori szereppel is bír a jelen fejezetben
bemutatott specifikus részvételi projektek gyakorlatba ültetésére. Egy, három nemzetközi
szakértőből álló különleges tanácsadóbizottságot is létrehozunk azzal a feladattal, hogy
tanácsaikat és véleményüket megosszák a Részvétel és Közönségfejlesztési Menedzserrel, és
hogy további hozzáférést biztosítsanak számára nemzetközi hálózatok, szakpolitikai keretek és
a részvétel konkrét eszközei irányába.

K21 Ismertesse a közönség fejlesztésére kidolgozott átfogó stratégiát, valamint különösen
az oktatással való kapcsolatait és az iskolák részvételét!
A jelenlegi helyzet
A város kulturális stratégiájának kialakítását megelőzően, 2016 végén, a Kulturális Osztály
megrendelt egy, a város kulturális fogyasztását elemző és összefoglaló tanulmányt. A
stratégia kidolgozása során világossá vált, hogy a közönségekről szóló felmérés addig még nem
készült. Ennek következtében a közönség kezelése hamis és hibásan szerkesztett információ
alapján lett kialakítva, míg a közönségfejlesztés teljességgel izolált kezdeményezések mentén
történt. A kulturális intézmények csak arra összpontosítottak, hogy az információt megosszák
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a nyilvánossággal, míg a közönségek perspektíváinak kiszélesítése és a mélyebb megértés
elősegítése nem volt céljuk.
A kulturális intézmények közti legélesebb versengés a közönség azon tagjai felé irányul, akik
képesek és akarnak is választani. A marketing stratégiák legnagyobb hányada ezt a csoportot
veszi célba. Míg a tanulmány bizonyos részei kiemelték, hogy a kulturális javak fogyasztásának
van egy kifinomult szintje, az is bizonyossá vált, hogy a város intézményei és civil szervezetei
a rendelkezésükre álló források csak jelentéktelen részét tudják arra fordítani, hogy a hátrányos
helyzetben lévő lakosok kultúrához való hozzáférését elősegítsék. Vannak olyan
intézmények, amelyek nem akadálymentesítettek a fogyatékossággal élők számára és a
rendelkezésre álló programok nem veszik figyelembe igényeiket. A közönségek elérése nem
volt egy igazán erős pont.
A nehézségekkel való szembenézés
Annak érdekében, hogy megvizsgálhassuk és megvitathassuk ezt a helyzetet, 2018
augusztusában szerveztünk egy olyan workshopot, melynek az “Inclusion and Resistance”
címet adtuk, és melyen helyi kulturális szereplők és nemzeti valamint nemzetközi szakértők
vettek részt. A téma a közönségfejlesztés és a közönség hatékony bevonása volt. Ez a workshop
azért volt szükséges, mert az előkészületi időszak minden résztvevője, beleértve ebbe a
nemzetközi szakértőket és a kulturális élet és intézmények képviselőit ennek a területnek a
fejlesztését tartották az egyik legnagyobb kihívásnak a pályázat szempontjából és a jövőbeli
kulturális fejlesztés egyik legfontosabb feladatának.
A workshopot a francia Christian Potiron, Debrecen nemzetközi EKF-tanácsadója azzal
nyitotta meg, hogy bemutatta az általános közönségfejlesztési stratégia tervezetét az EKF
kontextusában. A helyi kulturális élet számos szereplője mellett munkánkat hatalmas
mértékben segítette Miroslava Žarkov, az újvidéki Matica Srpska Gallery projektmenedzsere,
aki a “HearMe” című Creative Europe projektet mutatta be, és az osztrák Peter Zawrel, a
Künstlerhaus Vienna igazgatója, aki a közönségfejlesztés elemzésének egyik modellértékű
intézményében végzett eredményeket osztotta meg, melyet az Európai Bizottság és partnerei
2017-ben publikáltak. Ezek az európai gyakorlatok és példák rendkívül fontos impulzusokat
adtak ennek a területnek a fejlesztéséhez Debrecenben.
A workshop fő konklúziója a stratégiai gondolkodás és tervezés fontossága volt. Erős és
hatékony közönségfejlesztési stratégiára van szükségünk Debrecen számára. A résztvevő
intézmények és civil szervezetek szintén felismerték, hogy a helyi kulturális szféra maga is
válaszokkal szolgálhat és megoszthat olyan jellegű tapasztalatokat, amelyekkel kapcsolatban
nekik kérdéseik merültek fel. Az igazi probléma leginkább az volt, hogy az intézmények és
civil szervezetek egyszerűen nincsenek tisztában egymás jó gyakorlataival és sikeres
kezdeményezéseivel. Ennek a két eredménynek a kombinációjából született meg aztán az ún.
Debreceni Közönségfejlesztési Platform.
Helyi jó gyakorlatok
Első lépésként néhány, a városban már létező jó gyakorlatot térképeztünk fel a
közönségfejlesztés területén:


A társadalom peremére szorult emberek: A Vojtina Bábszínház pályázatot hirdetett
meg olyan Hajdú-Bihar megyei intézmények részére, amelyek hátrányos helyzetű és
mélyszegénységben élő gyermekek gondját viselik. Megkértük a debreceni
önkormányzat és az üzleti szektor képviselőit, hogy vásároljanak bábszínházbérleteket a gyerekeknek. Interaktív drámaelőadásokat tartottunk a megyei börtönben
fogva tartott női raboknak.
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Fiatal látogatók: Megpróbáltunk fiatalokat a múzeumokba csábítani azzal a
módszerrel, hogy arra kértük őket, hogy a legközelebbi osztálykirándulásuk célpontja
a MODEM legyen. Mivel minden iskolai osztály évente egyszer osztálykirándulásra
megy, ezeknek az alkalmával szeretnénk számukra mindig más és más művészikulturális tapasztalatot felajánlani.



Együttműködés az iskolákkal: A Csokonai Színház Ifjúsági Programját kell itt is
megemlítenünk. A 2014-es indulása óta a program már több mint 300 előadást tartott
iskolai órák keretében a tantermekben. Ez a kommunikációnak és a
véleménynyilvánításnak az egyik olyan eszköze és lehetősége, amely a megye minden
részébe eljutott már, beleértve ebbe a legelmaradottabb iskolákat is. A program olyan
gondolatokat ölel fel, mint például a másság és elfogadás (Jeruzsálem), az identitás
(Verona, 1301) és az ökológiai gondolkodás (A kék bolygó története).



Növekvő közönség: A Kodály Filharmónia Debrecen sikeresen majd megtízszerezte a
bérletesei számát, ami nemzeti szinten is kiemelkedő eredmény. A siker mögött az áll,
hogy a koncertsorozatuk szerkezetét megújították és a művészeti koncepciójukat
rugalmassá tették: Debrecenben a közönség létszámnövekedését úgy érték el, hogy
megtalálták az egyensúlyt az ismertebb és kevésbé ismert mesterművek között a lehető
legmagasabb művészeti szinten.

A mi közönségfejlesztésre vonatkozó intézkedéseink két specifikus dimenzió mentén
fekszenek. Az egyik dimenzió a különféle célcsoportok, míg a második, horizontális dimenzió
az intézkedéseink időkerete. A szélesebb nyilvánosság felé irányuló általános kommunikációs
törekvéseink mellett a célunk az, hogy speciális kategóriákat is elérjünk az ún. microtargeting
által.
A tárgyalási folyamat eredményeképpen, a kulturális szektor négy olyan célcsoportot
azonosított be, amelyek különböző akadályokkal kellett megküzdjenek a kultúrához való
hozzáférés tekintetében. Első lépésként konkrét tennivalókat fogalmaztunk meg, hogy az ezek
előtt a csoportok előtt álló néhány kihívásra választ találjunk:


Olyan iskoláskorú fiatalokat veszünk célba, akik 12 és 18 éves kor közöttiek 2018ban, mivel ez a kultúrafogyasztó célcsoport 16-22 éves lesz az EKF évében.
A közönségfejlesztési törekvés fő célja az ő esetükben az, hogy megértsék a program
koncepcióját, hogy rávegyük őket arra, hogy kritikusan gondolkodjanak a kultúra
kontextusában. A Horizon School Ambassadors [Horizont Iskolai Nagykövetek] (a
Horizon EnAct önkéntes programunk része) középiskolás fiatalokra összpontosít, akiket
arra készítünk fel, hogy promotálják a programot és a többi fiatallal könnyen kapcsolatot
létesítsenek. Ezen felül, a Horizon Corners [Horizont Sarkok] egy olyan helyszínháló
része lesz az iskolákban (egy konkrét sarok az iskola épületében), ahol a fiatalok első
alkalommal kerülhetnek kapcsolatba a programmal, ami aztán később további
elköteleződés vagy megnövekedett kulturális részvétel felé irányíthatja őket. Egy
Kolozsváron kifejlesztett modell alapján vetjük be az ún. Innovatory [Újító] projektet,
melyben a tanáraik által vezetett középiskolások kis csoportjaival dolgozunk, hogy
olyan társadalmi problémákat azonosíthassunk be, amelyek megoldhatók az alábbi
módszerek valamelyikével: kulturális intervenció, az ún. Design Thinking [Tervezői
Gondolkodás] használata megismerés, definiálás, ötletelés, prototípus elkészítése és
tesztelés folyamataként. A Com’On Debrecen lesz az a program, amelyen keresztül
támogatást biztosítunk erre.



Az időskorú emberekkel kapcsolatos problémák közül a mobilitást (a kultúra fizikai
elérhetőségét), a digitális világhoz való alkalmazkodás nehézségeit és az idős korból
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keletkező fogyatékosságokat emeljük ki, mint olyan fő tényezőket, amelyek kizárják ezt
a csoportot a kultúra fogyasztásából. Kultúra Taxi néven speciális szállítási
útvonalakat szervezünk, hogy idős embereket a város széléről vagy a lakótelepekről
rendezvényekre és onnan vissza haza szállítsunk. Egy speciális csoport, a Horizon
EnAct (városi önkéntesek hálózata), áll majd tettre készen, hogy segítse az
időskorúakat, és ehhez különleges felkészítésen vesznek majd részt. Különleges
művészi előadásokat tartunk az időskorúak számára, mint például egy-egy koncertet
vagy előadást megelőzően csak nekik, illetve az idősek otthonában, kórházban vagy
nyugdíjas szervezetek otthonában.


Nehéz az olyan emberek számára, akik fogyatékkal élnek olyan rendezvényeket
találni, amelyek beleillenek a mindennapi életritmusukba Ebből a szempontból
Debrecen intézményi infrastruktúrája nem teljes. Célunk, hogy az elkövetkezendő
években maximalizáljuk a kulturális helyszínek és intézmények akadálymentesítését.
Az EKF vezetésében helyet foglaló esélyegyenlőségi és társadalmi felelősségvállalási
tisztségviselő egyik feladata lesz az, hogy ennek a folyamatnak az irányítását és
ellenőrzését végezze. Bátorítani fogjuk a fogyatékkal élő embereket az által is, hogy a
kommunikációs csatornáinkat megerősítjük speciális tulajdonságokkal (a látás- illetve
hallássérülteket segítendő). Szintén bátorítani fogunk olyan projekteket és
kezdeményezéseket, amelyek a fogyatékkal élőket speciális módon szólítják meg.
Külön juttatást biztosítunk olyan kezdeményezések számára, amelyek a fogyatékkal
élők speciális csoportjaitól jönnek, ahol a közönségfejlesztés (információ és
konzultáció) hatékony részvételhez is vezethet. Például az ún. VR for Reality [Virtuális
Valóság a Valóságért] kezdeményezés a kulturális tapasztalatot megpróbálja majd olyan
közel hozni ezen emberek számára, amennyire az a nem fogyatékkal élők számára
elérhető.



A kultúrához való hozzáférés különösen nehéz a társadalom peremére szorultak
számára, mivel nem rendelkeznek pénzügyi és digitális forrásokkal és nehézségeik
lehetnek a rendezvényekhez való alkalmazkodást illetően is. Például a Horizon
Passport, mely a My Horizon Platform fizikai kiterjesztése lehetővé teszi majd a
hozzáférést kulturális eseményekhez a már korábbi eseményeken való részvétel által
összegyűjtött kreditek vagy olyan speciális kuponok segítségével, melyet a vidékről
érkező illetők kaphatnak. A cirkularitás elve alapján az olyan kreditek, amelyek
fogyatékosságból származnak és egy bizonyos idő elteltével felhasználódtak, a
használatból kifolyólag újabb krediteket generálhatnak és ezeket megint fel lehet
használni egy másik esemény alkalmából.



Az intézmények számára elengedhetetlen, hogy megszólítsák a nemzetközi
közösségeket Debrecenben. A város különleges helyzetben van azáltal, hogy az az 5500
külföldi diák, aki itt tanul egyszerre, valamint a nemzetközi vállalatok alkalmazottai és
egyéb külföldiek alig találnak idegen nyelvű programokat és ezért nehéz számukra az
olyan kulturális helyszínek felderítése, amelyek nem az ő életstílusuknak felelnek meg,
vagy csak egyszerűen nincsenek jelölve. A nemzetközi közösségek tagjai számára a
hozzáférést megkönnyítendő kiküszöböljük a programokat érintő nyelvi akadályokat
fordítás és tolmácsolás segítségével. A Horizon EnAct olyan speciális önkéntesek
csoportját is mozgósítani fogja, akiknek a fő feladata a helyszínen történő fordítás lesz
az olyan eseményeken, ahol nem biztosított a szinkrontolmácsolás vagy fordítás. A
közönségfejlesztés olyan különféle részvételi intézkedésekhez is kapcsolódik majd,
ahol ezek a közösségek majd lehetőséget kapnak a program közös kialakítására (cocreating) a micro-granting vagy részvételi költségvetés által.
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Időkeret és cselekvési terv


2019 – a 2019-2024 közötti Közönségfejlesztési Stratégia kialakítása, melynek
fókuszában a részletes intervenciós intézkedések kidolgozása és a megvalósítás
eszközeinek és módszereinek beazonosítása áll. Ez a kiadás a városon belüli
közönségfejlesztési törekvések megújítására összpontosít, felhasználva ehhez egy
integrált megközelítést és belevonva ebbe intézményeket és szervezeteket, miközben
saját közönségfejlesztési törekvéseiket erősíti,



2020 – teljes fokú tájékozottságot és tudatosságot előidéző kampány megvalósítása,
amely a programunk három dimenziójára fókuszál: Space, Mind and Time [Tér,
Gondolkodás és Idő]. Az akció két komponensből áll, melyek közül az első az általános
közösséget szólítja meg kulcsfontosságú üzenetekkel, míg a második speciális
célcsoportokat ér el speciális üzenetekkel és figyelemfelkeltő tevékenységekkel,



2021 – közönségfejlesztés oktatási programokon keresztül, a fent meghatározott
speciális célcsoportjainkat megszólítva. Az elvünk az lesz, hogy az oktatást ezeknek a
speciális kategóriáknak a szokásos környezetben biztosítjuk speciális formátumokban
valamint speciális eszközökkel és módszerekkel,



2022 – közönségfejlesztés oktatáson keresztül, a 2021-ben elkezdett tevékenységek
folytatásával. Az év végén egy újabb kampány következik általános és specializált
szinten, ezennel az akadálymentesítésre, toleranciára és a különböző kisebbségek és
hátrányos helyzetű emberek integrációjára is fókuszálva,



2023 – a látogatottság nyomon követése általános szinten, de a speciális célcsoportok
szintjén is,



2024 – az első Stratégia eredményeinek kiértékelése, a közönségszint nyomon követése
az EKF program utáni évben és a Közönségfejlesztési Stratégia kialakítása a 2025-től
2030-ig terjedő időszakra, az elmúlt ciklus tapasztalatainak alapján. Ekkor a fókuszba
azon innovatív elemek konszolidálása kerül, amelyeket az EKF program nagyban már
érvényesített.

A közönségfejlesztésre szolgáló eszközök és projektek
A helyi intézmények és civil szervezetek sok információt megoszthatnak egymással, és a
tudástranszfert célzó intenzív megbeszélések révén ez időt és energiát takaríthat meg. Ez egy
egyszerű eszköz létrehozásával megoldható, ami nem más, mint egy intézményi workshop, a
Debrecen Közönségfejlesztési Platform, mely havi rendszerességgel találkozhatna a
közönségfejlesztésre és kapacitásbővítési gyakorlatokra és tervekre összpontosítva. Debrecen
egyik erőssége és előnye, hogy hosszú időre visszanyúló kapcsolatokkal rendelkezik a helyi és
nemzeti szinten működő civil szervezetekkel. A Debrecen-modell inkább az intézményi
rendszeren alapul. Azzal, hogy megalakítjuk a Debreceni Közönségfejlesztési Platformot az a
szándékunk, hogy a forrásokat célzottan egy feladatra célozzuk be regionális és helyi szinten.
Arra fogunk összpontosítani, hogy elérjünk egy olyan csoportot, amelyik eddig nem került
kapcsolatba a kultúrával.
Csakúgy, mint a részvételi intézkedések esetében, a Horizon Passport által megerősített My
Horizon Platform fogja biztosítani ehhez az ösztönzőket és a könnyebb fizikai és virtuális
kölcsönhatást nem csak az általános közönséggel, hanem a közönség speciális csoportjaival is
(a megoldások részletes leírását lásd a K20 alatt).
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A közönségfejlesztés irányítása
A Részvételi és Közönségfejlesztési Menedzser szintén felelős lesz a közönségfejlesztési
tevékenységek koordinálásáért, amibe beletartozik a különféle kulcsfontosságú programokkal
való korreláció kialakítása. ‘A részvétel és közönségfejlesztés integrálása’ az a logikai alapunk,
mely mind a közösséget, mind pedig azokat a különféle tevékenységeket célba veszi,
amelyeknek hatása van a programunk minden aspektusára.
Tematikus Tanácsadó Testületek fogják az Osztályt támogatni akkor, amikor a speciális
közösségekhez kapcsolódó speciális kihívásokkal kell szembenéznie. Ezeknek a tanácsadó
testületeknek az lesz a szerepe, hogy támogassák az Irodát és a Tisztségviselőt a speciális
intézkedéseket és aspektusokat illetően abból a célból, hogy megértse és tiszteletben tartsa a
speciális igényeket, hogy foglalkozzon az érzékenység bármely megjelenési formájával és
különösen azért, hogy jobb rálátással és megértéssel rendelkezzen akkor, amikor a nem
fogyatékkal élőket informálja arról, hogy szükség van a programokhoz, azok projektjeihez és
rendezvényeihez való hozzáférés biztosítására speciális kategóriák számára is. Együtt fogunk
dolgozni elkötelezett iskolai ifjúsági szervezetekkel is, hogy a fiatalokat közvetlenül érjük el és
szólítsuk meg, kialakítva közben a fiatal iskolai segítők kiválasztott csoportját, mint ennek a
különleges közösségnek a nagyköveteit és segítőit.

U6 IRÁNYÍTÁS
U6A PÉNZÜGYEK
A VÁROS KULTURÁLIS KÖLTSÉGVETÉSE
K22 Mekkora kulturális költségvetése volt a városnak az elmúlt 5 évben (a jelenlegi
Európa Kulturális Fővárosa címre való pályázás költségeit leszámítva)?
Év

A város kulturális
költségvetése (euróban)

A város éves kulturális célú költségvetése (a
város teljes éves költségvetésének %-ában
kifejezve)

N-4

12 598 990

10,06%

N-3

15 351 325

12,74%

N-2

16 862 503

15,19%

N-1

18 260 173

13,88%

Jelenlegi

19 755 345

9,24%

A névleges összeg évről évre növekedett, míg a teljes éves költségvetés vonatkozó hányada
különböző irányokba tért el. A 2018-ra érvényes adat a város költségvetési tervének alapján
került meghatározásra, míg az összes előző szám a tényleges kiadásokat tükrözi, és ebben benne
foglaltatnak az EU által fedezett projektek is (ami megmagyarázza a különbséget az első körben
beadott pályázati anyag számadataihoz képest). Az arány csökkenése nyilvánvalóan annak
tudható be, hogy az intenzív gazdasági fejlődésnek köszönhetően nagyobb mérvű növekedés
következett be a város teljes költségvetésének tekintetében.
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K23 Amennyiben a város az éves kulturális költségvetéséből kívánja az Európa Kulturális
Fővárosa projektet finanszírozni, akkor kérjük, tüntesse fel ezt az összeget a pályázat
benyújtásának évétől az Európa Kulturális Fővárosa címviselése évéig bezárólag.
Az Európa Kulturális Fővárosa projekt megvalósítására szánt költségvetési tételek a város
költségvetésében elkülönítve szerepelnek a 2019–2024 közötti időtartamot illetően, annak
érdekében, hogy az általános éves költségvetésben szereplő pénzügyi források ne kerüljenek
felhasználásra specifikusan a Debrecen 2023 program céljaira.
K24 Mekkora összeget kíván a város a kultúrára fordítani az éves költségvetésből az
Európa Kulturális Fővárosa évét követően (euróban, és a teljes éves költségvetés %ában)?
Szándékunk, hogy a kulturális költségvetés összegét a város éves költségvetésének 11
százalékában stabilizáljuk. Realisztikus előrejelzések alapján, melyek a városi költségvetés
növekedését évi 3%-ra becsülik, ez névértékben a következő előrelátható kulturális
költségvetési értékeket jelentheti a cím elnyerését követő években:
2024 27,65 M EUR
2025 28,47 M EUR
2026 29,33 M EUR
A CÍM VISELÉSÉNEK ÉVÉRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS
K25 Ismertesse a teljes működési költségvetést (vagyis kifejezetten a működési kiadások
fedezésére elkülönített összeget)! A költségvetésnek fedeznie kell az előkészítési fázist, a
cím viselésének évét, valamint a címviselés hatásaival kapcsolatos tevékenységek
értékelését és fenntartását. Töltse ki az alábbi táblázatot is!
Működési
költségek
teljes
bevétele
(euróban)
40,320,000

a
közszférából
(euróban)

a közszférából a
(%-ban
magánszektorból
kifejezve)
(euróban)

36 320 000

90,1%

a magánszektorból
(%-ban kifejezve)

4 000 000

9,9%

K26 Milyen lebontásban érkezik bevétel a közszférából/állami szektorból a működési
költségek fedezésére? Töltse ki az alábbi táblázatot.
Bevétel a közszférából a működési célú költségek fedezetére

euróban

%

Nemzeti kormányzat

20 000 000

55,1%

Város

11 820 000

32,5%

Régió

0

0,0%

1 500 000

4,1%

EU (kivéve a Melina Mercouri díjat)
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Egyéb

3 000 000

8,3%

Összesen

36 320 000

100%

K27 Az állami finanszírozó hatóságok (város, régió, állam) már megszavazták-e vagy
tettek-e pénzügyi vállalást a működési kiadások fedezésére? Ha nem, akkor mikor kerül
erre sor?
Amint az a K17-es kérdésben megfogalmazásra került, a városi Közgyűlés 2018. november
8-i dátummal már megszavazta a pályázatot és az ahhoz kapcsolódó költségvetést, amiben a
város a rá vonatkozó rész tekintetében kötelezettséget vállalt. A régió ebből a szempontból nem
mérvadó, mivel a magyar közigazgatási rendszerben nem rendelkezik olyan kompetenciával,
melynek alapján pénzügyi támogatást adhatna az ilyen jellegű projektekhez.
K28 Milyen stratégiát alkalmaz arra, hogy az uniós programok/alapok keretében anyagi
támogatást szerezzen a működési kiadások fedezésére?
A közszférából bejövő bevételek részletezésében az Európai Unióból érkező támogatások
csak nagyon szerény mértékben számítottunk. Ez igen alacsony összeget eredményezett, hiszen
a bevételeknek csupán 3,7%-át tervezzük EU-forrásokból beszerezni – nem beleszámítva
ebbe a Melina Mercouri Díjat. Az összeg jelentős része ugyanakkor már a város vagy
intézmények által működtetett programelemekben biztosított, és ilyen módon kerül majd át a
Debrecen 2023 projektekbe. Ezen túlmenően elkötelezettek vagyunk abban az irányban, hogy
a kulturális szektor képességeit növeljük, hogy az sokkal aktívabbá válhasson ezen a területen,
mégpedig úgy, hogy a Debrecen 2023 irányítása vezető szerepet tölt majd be mind követendő
példaként, mind pedig ösztönző erőként. A passzivitás okainak vizsgálata közben számos
beazonosítható akadályt fedeztünk fel. A probléma okai között a következők szerepeltek:
hiányzik a megfelelő műveltség, a források előteremtésének tapasztalata, nem állnak
rendelkezésre a humán és pénzügyi források valamint az az általános gondolkozásmód,
melynek következtében a program működtetői nem csak a helyi kezdeményezéseknél
ragadnának le anélkül, hogy nyitottak lennének a nemzetközi hálózatépítés irányába. Az
alábbiakban leírt stratégia lehetséges gyógyírként használható ezekre a tünetekre és
kihívásokra.
Szerződésekből már biztosított bevétel
Összességében mintegy 500 000 euró az az összeg a rendszerben, amely már szerződött vagy
elnyert pályázatokra érkezik, főleg az alábbi keretek között:




A Latinovits Színház befejezése nem része az EKF-programnak, ezért a költségei nem
szerepelnek a tőkekiadások között. Azonban az INTERREG Romania-Hungary
programból finanszírozott teljes projekt tartalmaz egy olyan rugalmas elemet, amely az
oktatásbeli kapacitásbővítést célozza főképp a színházi szférában, a táncantropológiában és irányításban, és ezért az un. Creative Cultural Academy rendszer
részévé válhat.
Az ERDF (Regional Development Fund) és az ESF (European Social Fund) által
támogatott Territorial and Settlement Development Operative Programme
különféle projektjeinek keretei között vannak már elnyert és Debrecenben vagy futó,
vagy hamarosan elkezdődő közösségi fejlesztési programok, amelyek bekerülnek az
EKF-program több kezdeményezésébe is. Például a közösségi fejlesztés szakértőinek
képzése és oktatása a Creative Cultural Academy rendszerbe kerül be, közösségi
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tevékenységeket az Exchangers projekt és a részvétel fejlesztése keretei között is
fogunk végezni.

Tervezett bevétel


A Creative Europe program a teljes Debrecen 2023 projekt-időszak alatt nyilvánvaló
lehetőség lesz minden kulturális szereplő részére, ahogyan már most is az. Amikor ezt
figyelembe vesszük, foglalkoznunk kell ezeknek a pályázatoknak a sikerességi
arányával valamint azzal a ténnyel, hogy köszönhetően a jelenlegi kulturális
kapacitásnak, az elmúlt évtizedben csak nagyon kevés pályázatot sikerült elnyernie a
városnak. Erre a problémára még az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért
és sportért felelős képviselője is felhívta a figyelmet egy korábbi látogatása alkalmával
városunkban, jelezvén, hogy Magyarországon az Észak-Alföldi Régió az egyik
legkevésbé aktív terület a Creative Europe programra beadott pályázatok tekintetében.
Nagyon fontos tényező lesz Debrecenben a kapacitásbővítés elérése érdekében, hogy
növeljük az aktivitást, és a Debrecen 2023 ennek a fejlődési folyamatnak a
katalizátorává szeretne válni. A 2014–2020 közötti időszakra beadható pályázatok
végső határideje 2019 őszén zárul. A KULTÚRA területen rendelkezésre álló
költségvetési összeg 33%-kal fog növekedni a 2021-2027 közötti időszakban, és a
program a következő együttműködési tevékenységeket támogatja: projektek és
hálózatok, művészek mobilitása, zene, könyvek és publikációk, építészet és kulturális
örökség, dizájn és kulturális turizmus. Ezek a témák sok olyan prioritással és művészeti
ággal egybeesnek, amelyek a mi programunkban is jelen vannak. Ugyancsak találhatók
hasonló lehetőségek az un. CROSS-SECTORAL területen is.



Az INTERREG programokat tekintve a város geopolitikai helyzetéből profitálhatunk,
különösen a RO-HU programok esetében. Vannak olyan partner-szervezeteink
Romániából az AiR-Port Debrecen, az Exchangers, a Soul Leaders és a Virtual
Carneval projektekben, amelyek ezeket a támogatásokat elérhetővé tehetik számunkra.



A The Memory Gap Museum projekt néhány vonása alkalmas ebből a szempontból, és
ezért pályázni fogunk az EACEA’s Europe For Citizens projekt Strand 1
kategóriájában, míg a Soul for Europe Debrecen Forum fő célkitűzései a Strand 2
kategóriájával esnek egybe. Az előzőért felelős Déri Múzeum jelenleg is aktív projektpartnerként működik egy Europe For Citizens régészeti projektben négy nemzetközi
partnerrel egyetemben.



A régi Erasmus+ program (amely 2019–2020 között hatályos az un. N+2 szabály miatt)
az oktatással és ifjúsággal kapcsolatos bizonyos konkrét tevékenységek körében fog
támogatást biztosítani. Ide tartoznak például a kis- és nagymértékű önkéntes
tevékenységek a My Horizon (melynek részleteit lásd a 20. kérdés alatt) keretein belül,
amelyekre további támogatás érhető el a Key Action 1 típusú projekteknél. Azokra a
projektekre, amelyeknek a célja a részvételi mechanizmusok fejlesztése, mint például a
Horizon Currency (melynek részleteit szintén lásd a K20 alatt) illetve a Cool School
Containers Key Action 2 típusú stratégiai partnerség jellegű projektek lesznek elindítva.
Az olyan formátumok esetében, mint például a Youth Horizon, a konzultációs
mechanizmusok és a fiatalokkal folytatott párbeszéd egyéb formáinak elősegítését a
Key Action 3 által támogatott projektek biztosítják. Az előkészületi időszak utolsó
éveire, az EKF évére és az EKF hatásának időszakára (2021-2027) érvényes új Erasmus
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program legközelebbi program-időszakában (amikor az meghatározásra kerül) elérhető
pénzügyi támogatások megszerzését célzó teljes stratégia a későbbiekben lesz
nyilvános. A régi Erasmus+ (2022-ig) és az új Erasmus (2021-től) közötti átfedéseket
is stratégiailag fogjuk kezelni.


A Culture Bridges programot néhány, Ukrajnával kapcsolatos projekt-tervezetünk
esetében széles horizontális együttműködés céljából fogjuk alkalmazni. A Culture
Bridges a kulturális szektor fejlesztését támogatja Ukrajnában és lehetővé teszi a minél
hatékonyabb kapcsolatépítést az EU-n belüli kulturális szervezetekkel és
munkatársakkal. A program 2020 októberéig fut. Az un. “International Mobility” sáv
segíthet nekünk és ukrán partnereinknek abban, hogy találkozókon, konzultációkon és
látogatásokon vegyünk részt a megvalósítás első évében (a legközelebbi felhívások
2019 májusában és augusztusában esedékesek), míg az “International Cooperation
Projects” lehetőségen keresztül anyagi támogatás lesz igényelhető a
KULTÚRA.in.capital.eu (lásd K11) stratégiai projektre (a következő felhívása 2019
májusában).

A jelen pályázatban szereplő kapacitásbővítési stratégia és a finanszírozási rendszer olyan EUs támogatásokhoz való hozzáférést is lehetővé tesz, amelyeket legalább részben civil
szervezetek vagy magánszemélyek irányítanak. A majd későbbiekben létrehozandó CCDA
(lásd K5) a szervezeteket fogja segíteni, míg a mi mikro-támogatási rendszerünk (lásd K20)
azoknak nyújt segítséget, akik már elnyerték a közvetlen támogatást a projektekhez szükséges
önrész biztosításán keresztül.
Annak érdekében, hogy saját magunkat is fejlesszük, csakúgy, mint minden más kulturális
szereplőt, aki részt vesz a Debrecen 2023 munkájában, felvettük a kapcsolatot a Creative
Europe Desk Hungary programmal is. A Europe Direct Office elnevezésű irodájukon
keresztül információs napokat és workshop-okat fognak szervezni, hogy mind a Debrecen 2023
munkatársait, mind pedig az összes potenciális jelentkezőt a régióból megfelelően
továbbképezzék.
Mivel az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. a projekt irányítási szerkezetében a
végrehajtó szerv szerepét tölti be, készen áll arra, hogy 2016-os alapításától kezdve azonnal
támogatásokra pályázzon. A munkatársaink ilyen jellegű tevékenységét egy külön erre a célra
alkalmazott pályázati / támogatási koordinátor fogja segíteni. Célunk, hogy a fentebb
felsorolt forrásokból a 2019 és 2023 közötti időszakban mintegy 1 000 000 euró támogatást
szerezzünk meg.
K29 Milyen időterv mellett érkezik be a működési kiadásokat fedező bevétel a város
és/vagy az EKF-projekt előkészítéséért és megvalósításáért felelő szerv számára, ha a
város elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa címet? Töltse ki az alábbi táblázatot.
A működési célú kiadások bevételi
forrásai

Év -5
(2018)

Év -4
(2019)

Év -3
(2020)

Év -2
(2021)

Év -1
(2022)

EKF éve
(2023)

EU

0

200 000

200 000

200 000

400 000

500 000

Nemzeti kormányzat

0

1 100 000

1 500 000

3 200 000

5 000 000

9 200 000

Város

0

600 000

650 000

1 700 000

3 050 000

5 820 000

Régió

0

0

0

0

0

0

Szponzorok

0

0

0

700 000

1 300 000

2 000 000
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Egyetem

0

100 000

150 000

200 000

750 000

1 800 000

K30 Milyen stratégiát alkalmaz arra, hogy a magánszférából anyagi támogatást szerezzen
a működési kiadások fedezésére? Milyen tervet kíván alkalmazni a támogatók
bevonására?
A magánszemélyektől érkező támogatások helyzete megfelelő. A növekedő gazdaság, a
rendszeresen bejelentett új külföldi befektetések – mind olyan tények, amelyek a kulturális
támogatások fényes jövőjének irányába mutatnak. Sajnálatos módon azonban ezt a képet
valamelyest árnyalnunk kell. A kultúra és az üzleti szféra közt fennálló kapcsolat
hagyományosan gyenge, valamint a kulturális események és kezdeményezések
magánszemélyek által történő támogatása még mindig inkább a kivételek, mintsem a szabály
kategóriájába tartozik. A legtöbb kulturális munkatárs nem rendelkezik olyan tapasztalattal,
melynek segítségével a vállalkozásokkal megfelelően kapcsolatot tudna létesíteni, esetleg
anyagi támogatást tudna szerezni. Nekünk szándékunkban áll ezen a téren is változtatni,
ugyanis a Debrecen 2023 arra is összpontosít majd, hogy új és innovatív módozatokat építsen
fel a vállalkozásokkal való együttműködés megvalósítására. Ennek a gondolkozásbeli
változtatásnak a kulcsa a nyitott kommunikáció és az ún. igazi részvétel, ami azt jelenti, hogy
nem csak kiteszünk az asztalra egy portfoliót és aztán várunk a támogatási pénzre. Az a
vágyunk, hogy az erre vonatkozó módszertant mindkét szektort szolgáló mintaként használjuk
az elkövetkezendőkben. Egy külön erre a feladatra szakosodott a pénzügyi források
előteremtéséért felelős szakembert nevezünk ki az irányítási struktúránkba, míg a
Debrecenben működő fontosabb külföldi cégek egyikének képviselőjét pedig az ún.
Stakeholders’ Board [kb. Érdekcsoportok Bizottsága] elnevezésű testületbe delegáljuk.
Az alap-koncepcióink az, hogy olyan többszintű stratégiát javaslunk, melybe a különböző
szereplők a megfelelő szinteken léphetnének be:


A Debrecen 2030 Club a kis- és középméretű vállalkozások valamint magánszemélyek
hosszútávra szóló elkötelezettségén alapul. A nevében szereplő 2030 (2023 helyett) nem
véletlen: az a célunk, hogy olyan közösséget építsünk, amely a fejlesztési időszakot
követően is a város mellett áll. A tagságnak különféle fokozatai lesznek, melyeknek
különböző éves tagsági díj felel meg. Szívesen fogjuk látni itt az összes potenciális
támogatót a városból, a régióból és az országból, továbbá olyan fiatalos és dinamikus
vállalkozásokat, melyeknek Debrecenből származó vezetői vannak, legyenek azok
bárhol az országban vagy éppen a kontinens egyéb országaiban, akik szeretnék
hazaszeretetüket kinyilvánítani ezzel a tettükkel. Egy ilyen, helyiekből és a debreceni
diaszpóra képviselőiből álló közösség részvételének elismerése révén hatékony
megjelenési lehetőségekhez jut, melyek fizikai és virtuális felületeiken is feltüntethetők.
Ugyancsak kedvezményesen vehetnek részt EKF-programokon, megjelenhetnek
speciális rendezvényeken.



Az AiR-Port Debrecen projekt keretein belül az a célunk, hogy tíz nemzetközi vállalatot
vonjunk be abba a speciális programba, amely művészek itt tartózkodását finanszírozná.
A projekthez csatlakozó művészek mindannyian a vállalkozás által külön nekik szánt
lakóhelyet és támogatást kapnak az őket szponzoráló cégektől.



Lesz egy különleges “program-örökbefogadás” folyamat minden örökségi projekt
esetében, ahol is a nagyobb vállalatok jelképesen adoptálhatnának kulturális
programokat hosszabb távra (legalább 5 évre). Ez valami hasonló lenne, mint az ún.
névadó szponzorálás, csak sokkal visszafogottabb módon, ami leginkább azt jelezné,
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hogy a támogató elkötelezett magának a projektnek az elvével. Ugyanakkor azonban
egy-egy program örökbefogadása nagyfokú láthatóságot és megjelenési lehetőséget
biztosít a támogató részére, aki természetesen az értékelési és nyomon követési adatokat
is felhasználhatja marketing célokra.


Egy, még ettől is komolyabb elkötelezettséget jelenthet a közös projekt-fejlesztés,
amelynek során a vállalati vezetőket bevonják a projekt-menedzsmenttel együtt végzett
tartalomfejlesztésbe, minek következtében nem csupán pénzben mérhető értéket is
adhatnak hozzá a projekthez.



“Build the future together” [Építsük együtt a jövőt!] a módja annak, hogy a privát
szektor a Debrecen 2023 projekt olyan kapacitásbővítő programjait és általában a város
kulturális stratégiáját támogassa, amelyeknek később ők is haszonélvezői lehetnek a
jövőben.



A pénzügyi források előteremtésének alternatív módjai nem igazán rendelkeznek erős
hagyományokkal a térségben. Éppen ezért azt tervezzük, hogy elterjesszük az ún.
crowdfunding, a közösségi finanszírozás ötletét az emberek között. A mikrotámogatású programon belül minden egyes közösségi finanszírozásból származó euró
mellé egy eurót teszünk a kulturális mikro-projektekbe – de azt is tervezzük, hogy
bizonyos részeket, illetve a művészeti tartalmat próba-közösségi finanszírozás
segítségével támogassuk.

A magánszektorból származó támogatói források elérése céljából a stratégiánkat úgy
szeretnénk kialakítani, hogy a Mons 2015 projekt legjobb gyakorlatait vesszük át, melyek a
Fondation Mons 2025 részvételével születtek, és akiknek az intézkedési terve nagyon
hatásosnak és gyümölcsözőnek bizonyult.

K31 Ismertesse a működési kiadások lebontását az alábbi táblázat kitöltésével.
Programfinanszírozási
kiadások
(euróban)

Programfinanszírozási
kiadások (%ban kifejezve)

Promóció
és
marketing
(euróban)

Promóció
és
marketing
(%-ban
kifejezve)

Bér-, rezsiés
adminisztrációs
költségek
(euróban)

Bér-, rezsiés
adminisztrációs
költségek
(%-ban
kifejezve)

Egyéb
(kérjük
részletezni)
(euróban)

Egyéb
(kérjük
részletezni)
(%-ban
kifejezve)

ÖSSZES
MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉG

26 770 000

66,4%

5 650 000

14,0%

6 400 000

15,9%

1 500 ,000

3,7%

40 320 000

Itt hadd adjuk meg a működési kiadások részletesebb bontását:
K13 Kulturális és művészeti tartalom – a felsorolt programok címkézett költségvetése

17 990 000
EUR

K13 Kulturális művészeti tartalom – a Művészeti Kuratórium által kidolgozott további
programokra szánt tartalékösszeg (ami kiegészíthető a Melina Mercouri díj összegével)

1 500 000
EUR

Három fontos, ünnepélyes esemény megrendezésére szolgáló összeg (lásd a részleteket a 20.
kérdésnél)

3 200 000
EUR

Mikro-támogatások és részvételi költségvetés (a részleteket lásd a 20. kérdésnél)

2 000 000
EUR
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Nemzetközi hálózatépítés és egyszeri nemzetközi rendezvények támogatása (tagdíjak,
konferenciák, szemináriumok stb., a részleteket lásd a 9–11. kérdésnél)

780 000 EUR

Kapacitásbővítés a Creative Cultural Academy program keretein belül (a részleteket lásd az
5. kérdésnél)

900 000 EUR

Program nyomon követése és értékelése (a részleteket lásd a 8. kérdésnél)

400 000 EUR

Program működési kiadásai összesen

26 770 000
EUR

K32 A működési kiadások realizálódásának tervezett időbeli ütemezése
Elköltés
ütemezése

Programkiadások
(euróban)

Programkiadások
(%-ban
kifejezve)

Promóció
és
marketing
(euróban)

Promóció
és
marketing
(%-ban
kifejezve)

Bér-, rezsi- és
adminisztrációs
költségek
(euróban)

Bér-, rezsi- és
adminisztrációs
költségek (%ban kifejezve)

Egyéb:
tartalék
(euróban)

Egyéb:
tartalék
(%-ban
kifejezve)

n-5 év
(2018)

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

n-4 év
(2019)

795 000

45,4%

452 000

25,8%

444 100

25,4%

60 000

3,4%

n-3 év
(2020)

1 294
000

54,0%

452 000

18,9%

559 100

23,3%

90 000

3,8%

n-2 év
(2021)

3 504
000

61,7%

847 500

14,9%

1 117 200

19,7%

210 000

3,7%

n-1 év
(2022)

6 439
000

64,2%

1 695 000

16,9%

1 515 900

15,1%

375 000

3,7%

EKF éve
(2023)

12 113
000

72,3%

1 695 000

10,1%

2 319 600

13,8%

630 000

3,8%

n+1 év
(2024)

2 625
000

70,7%

508 500

13,7%

444 100

12,0%

135 000

3,6%

Később
(2025 és
utána)

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2025-től kezdve az örökségi szervezet (CCDA) költségvetését a város éves kulturális
költségvetéséből finanszírozzuk, így az Európa Kulturális Fővárosa működési költségvetése
csak 2024. december 31-ig terveztük meg.
A TŐKEKIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGVETÉS
K33 Milyen lebontásban érkezik bevétel az állami szektorból a cím viselésének évével
kapcsolatos tőkeköltségek fedezésére? Töltse ki az alábbi táblázatot.
Bevételek a közszférából a tőkekiadás fedezetére

euróban

%-ban

Nemzeti kormányzat

3 950 000

47,9%

Város

3 950 000

47,9%
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Régió
EU (a Melina Mercouri díj kivételével)
Egyéb
Összesen

0

0%

350 000

4,2%

0

0%

8 250 000

100%

K34 Az állami finanszírozó hatóságok (város, régió, állam) már megszavazták-e vagy
tettek-e pénzügyi vállalást a tőkekiadások fedezésére? Ha nem, akkor mikor kerül erre
sor?
A válasz erre a kérdésre teljesen megegyezik a 27. kérdésre adott válasszal.
K35 Milyen stratégiát alkalmaz arra, hogy az uniós programok/alapok keretében anyagi
támogatást szerezzen a tőkekiadások fedezésére?
Az egyetlen olyan uniós forrás, mely a tőkekiadások fedezésére szolgál egy már elnyert forrás.
Az ún. „Borsos-villa” kerül felújításra a Territorial and Settlement Development Operative
Programme [Terület- és Településfejlesztési Operatív Program] segítségével és válik az új
közösségi művészeti központok, valamint a decentralizált kulturális inkubátor pontok egyikévé
az Exchangers projekt keretein belül. A támogatás a következő projekt-számon fut: TOP-6.3.215-DE1-2016-00001.
K36 Milyen időbeli ütemezésben érkezik be a tőkekiadásokat fedező bevétel a város
és/vagy az EKF-projekt előkészítéséért és megvalósításáért felelős szerv számára, ha a
város elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa címet? (Kérjük, töltse ki az alábbi
táblázatot!)
A tőkekiadások bevételi
forrásai

Év -5
(2018)

Év -4
(2019)

Év -3
(2020)

Év -2
(2021)

Év -1
(2022)

EKF éve
(2023)

EU

0

350 000

0

0

0

0

Nemzeti kormányzat

0

987 500

2 370 000

592 000

0

0

Város

0

987 500

2 370 000

592 000

0

0

Régió

0

0

0

0

0

0

Szponzorok

0

0

0

0

0

0

Egyéb

0

0

0

0

0

0

K37 Amennyiben lehetséges, akkor ide illesszen be egy táblázatot, amely feltünteti az új
kulturális infrastruktúrára fordítandó, a cím viselésének évében felhasznált összegeket!
Semmilyen teljesen új infrastrukturális beruházást nem tervezünk a Debrecen 2023 Projekt
keretén belül. Amint a K18/D-re adott válaszból is látható, a projekt maga csak már meglévő
épületekkel kapcsolatos felújításokat és átalakításokat tartalmaz. Ebben az időszakban lesznek
ugyan beruházások a városban a kulturális infrastruktúrát illetően, viszont ezek a város
kulturális stratégiájához, valamint a város Fejlesztési Tervéhez (Új Főnix Terv) kapcsolódnak.
Az egyetlen kivételt a Cool School Containers projektben alkalmazott konténer-csomópontok
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adják, amelyek az infrastruktúrához hasonló elemek, de mivel mobil tárgyak, a rájuk költött
összeg nem minősül tőkekiadásnak.
U6B SZERVEZETI STRUKTÚRA
K38 Milyen irányítási és teljesítési struktúrát kíván kialakítani az Európa Kulturális
Fővárosa évének megvalósításával kapcsolatban?
A jelenlegi EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. további megbízást kap a projekt
megvalósítására. A vállalkozást 2016-ban alapították, ami jó döntésnek bizonyult a jövőbeli
pályázati folyamat kezelése szempontjából. Emellett a vállalkozás kulturálisan támogatott,
politikamentes, független és értékes bázist jelenthet egy közhasznú szervezet további
fejlődésének biztosításához.
Az irányításban a következő fő ismérveket tekintjük mérvadónak: közhasznúság; hatékonyság,
átláthatóság, világos cél, valamint a Debrecen 2023 Stakeholders’ Board [Érdekcsoportok
Bizottsága] számára való elfogadhatóság; jog(szabály)i megfelelés.
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány (DKA) 2019 elején azonnal az EKF Debrecen 2023
Közhasznú Nonprofit Kft. egy részének tulajdonosává válik. A DKA helyi kulturális
alapítvány, melyet a kultúra, az üzleti szféra és a civil élet különböző területeinek számos
képviselője alapított. Személyes és szakmai kérdésekben a DKA a kulturális fókuszt képviseli.
A DKA Felügyelő Bizottsága az EKF Debrecen 2023 Érdekcsoportok Bizottságaként is működi
fog, illetve kiegészül további, a város és a régió lenyomatát adó képviselőkkel. A Bizottság
egyfajta társadalmi tanács lesz, amely a stratégiai döntéseket felügyeli. Legalább hét tagból
áll. A Közhasznú Kft. alapszabálya olyan módon kerül módosításra, hogy a döntéseket csakis
egyhangúan lehet meghozni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Érdekcsoportok
Bizottságának vétójoga lesz. A benne helyet foglaló képviselők mindannyian tiszteletre méltó
személyek, akik jó háttérrel rendelkeznek a kultúra, az üzleti világ, az oktatás, az egyházi ügyek
egyes területein, illetve a független művészeti szcénában. A bizottság Elnökét a DKA alapítói
jelölik ki, akit fél évre választanak meg a delegáltak közül. A bizottság az irányító szervezet
igazgatóját (CEO) kiválasztani hivatott folyamatért és az irányító csapat kiválasztásának
nyomon követéséért is felelős.
Az EKF Debrecen 2023 igazgatója az irányító csapaton keresztül a szervezet napi működéséért
felel. A hozzá tartozó főbb területek: a szervezet ütemterv szerinti felépítése; az EKF Debrecen
2023 program és üzleti stratégia kialakítása és megvalósítása; a minőségbiztosítási és belső
auditálási rendszerek bevezetésének és működtetésének biztosítása a vezetésre és az eljárásokra
vonatkozó irányelvek kialakítása; a munkavégzés körében a szerepkörök és a felelősségek
kidolgozása, világos feladatmeghatározással és döntéshozói szerkezetekkel.
Az EKF Debrecen 2023 stratégiáját segítő széleskörű szakértelmet biztosító divíziók a
következők lesznek: programszervezés, kommunikáció, belső kapcsolatok, pénzügy és
adminisztráció, belső auditálás.
Egyetlen művészeti igazgató kiválasztása helyett öt tagból álló Művészeti Bizottság kerül
kialakításra, melynek tagjait nemzetközi és helyi szinten választják ki. A tagok maguk közül
szóvivőt választanak.
A Belső Auditor közvetlenül az Igazgatónak jelent, és feladata még az átláthatóság biztosítása
a szervezeten, csakúgy, mint az EKF Debrecen 2023-on és a Művészeti Bizottságon belül.
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K39 Hogyan szervezi meg ezt a struktúrát vezetői szinten? Ismertesse, hogy ki lesz az a
személy (személyek), aki(k) felelősséget vállal(nak) a projekt teljes levezényléséért!
Az EKF Debrecen 2023 Érdekcsoportok Bizottsága és a város Önkormányzata (mint az EKF
Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosai) nyilvános, nemzetközileg meghirdetett
pályázatra történő jelentkezés alapján hozzák meg döntésüket az igazgató személyét illetően.
Az Igazgató viseli a végső felelősséget a projekt globális vezetéséért. Ő irányítja az EKF
Debrecen 2023 teljeskörű megvalósítását és viseli a felelősséget az egész projekt
hatékonyságáért.
A Művészeti Bizottságot vezetői szinten hat osztály egészíti ki.
A Pénzügyi Igazgató / CFO (Chief Financial Officer) vezeti a csapatot és a projektet
működési és adminisztrációs szinten. A projekt pénzügyi stabilitásáért tartozik teljes
felelősséggel, továbbá feladata a költségvetés elkészítése, a pénzügyi források előteremtése
(fundraising), a könyvelés, a bérszámfejtés, a kontrolling, valamint az adminisztrációs szint,
mint például a jogi támogatás, a HR és általános adminisztráció.
A Pénzügy és Adminisztráció Csapat a következő tagokból áll:






könyvelés és bérszámfejtés vezetője
HR és jogi szolgáltatás vezetője
fundraising és szponzoráció vezetője
pályázati / támogatási koordinátor (lásd: K28)
általános adminisztráció vezetője

A Művészeti Bizottság és a Programigazgató együttesen látja el azt a feladatot, hogy
kialakítsák és megvalósítsák a projekt kulturális és művészeti tartalmát. A Művészeti
Bizottság öt tagból áll. Felelősséggel tartoznak a programok művész(et)i koncepciójáért. A
kreatív munka megtervezése során függetlenséget élveznek. Napi szoros együttműködésben
fognak dolgozni az Igazgatóval és a Pénzügyi Igazgatóval, és stratégiai kereteket hoznak létre
a Programigazgató munkájához. A Bizottság minden tagját nyilvános pályázat útján
választják ki, és döntéshozói felelősséget viselnek a kulturális és művészeti ügyekért,
programokért. Közülük mindenki a saját művészeti ágáért visel felelősséget. A
Programigazgató felelős a Művészeti Bizottság által hozott döntések megvalósításáért,
csapata a következő munkatársakból áll:







Produkciós koordinátor
Projekt-menedzserek
Esélyegyenlőségi és társadalmi felelősségi tisztviselő
Fenntarthatósági tisztviselő (akinek a munkáját az egyesült királyságbeli Julie’s Bicycle
fogja támogatni)
Részvételi és közönségfejlesztési tisztviselő
Önkéntesek programkoordinátora

Az Európai és Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatója felel a projekt Európai és nemzetközi
hálózatának fenntartásáért és fejlesztéséért, azért, hogy olyan kezdeményezéseket kutasson fel,
amelyekhez érdemes csatlakozni, és hogy a projektet illetően a kulturális diplomácia magas
szintjét ápolja. Szintén felelősséggel tartozik azért, hogy a város tagsági státuszát koordinálja
különböző nemzetközi kulturális szervezetekben az EKF-időszakban.
A Kommunikációs Igazgató felelős az EKF Debrecen 2023-ra vonatkozó belső és külső
kommunikációs stratégia kialakításáért és irányításáért. Ő irányítja a kommunikációs csapatot:
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Marketing, reklám, értékesítés és promóciós vezető
Nemzetközi, regionális és helyi kommunikációs vezető
Sajtó és PR vezető

A társadalmi kapcsolatokért és részvételért felelős igazgató feladatait részletesen a 20. és 21.
kérdések tárgyalják.
A Kulturális és Kreatív Fejlesztési Ügynökség Osztály fog azon dolgozni, hogy a projekt
ideje alatt a kulturális és kreatív szektorok kapacitását megerősítse, főleg azáltal, hogy a
szektorok meglevő és új résztvevőit segíti inkubációs tevékenységekkel, kommunikációs
platformok kialakításával, azok integrálásával a Debrecen 2023 programba és közvetítő
szerepet lát el köztük és a városi hatóságok között. Ahogyan a K5 alatt szerepel, ez az osztály
lesz majd az alapja a projekt 2025 után létrehozandó örökségi szervezetének.
Tanulva abból, hogy a művészeti területek vezetői és a működést biztosító csapatok közt a
múltban sok konfliktus támadt, szándékunkban áll egy háromnapos „Franklin Covey: Seven
Habits of Highly Effective People” [szó szerint: A nagyon hatékony emberek hét szokása]
képzést tartani az egész csapat számára remélhetően azzal az eredménnyel, hogy sikeresen
tisztázza mindenkinek a feladatait és kötelezettségeit, felépítünk egy közös belső nyelvet,
csapatmunka-fejlesztést hajtunk végre és mindezek segítségével növeljük a szervezet
hatékonyságát.
K40 Miként kíván gondoskodni arról, hogy a teljesítési struktúra megfelelő képességű és
tapasztalattal rendelkező személyzettel bírjon a kulturális programnak a cím viselésének
évére történő megtervezéséhez, irányításához és teljesítéséhez? Ez a két fenti kérdés
ábrák, a szervezésre vonatkozó rendelkezések, személyzeti létszám és az elsődleges
felelősséget viselő személyek önéletrajzainak mellékelésével válaszolható meg.
Nem kérdéses, hogy bármely szervezet legértékesebb „vagyontárgyai” az emberek. Az
emberek álmodják meg és alakítják ki az üzleti vagy közhasznú vállalkozások számára a távlati
célokat, és szintén emberekre van szükség ahhoz, hogy ezeket a célokat megvalósítsák. Az
összes ezen felüli eszközt is az emberek használják vagy kezelik.
A korábbi szervezeti ábra alapján világos, hogy a főigazgatót terheli a végső felelősség a projekt
teljes megvalósításáért, ezért ő válogatja ki és alkalmazza a csapatába kerülő felső vezetőket és
a különböző osztályok koordinátorait a HR-vezető segítségével. Miután minden munkaköri
leírást világosan megfogalmaztak a kompetenciák és készségek beazonosításával és feladatok
megvalósításának ütemterveivel, a pozíciókat nyilvános pályáztatás útján töltik be. A HRvezető átlátható módon lefolytatja a toborzási folyamatot és a kiválasztottakat ellátja a
megfelelő információval az alkalmazás irányelveit, a szerződéskötés feltételeit és a
munkatársak megtartását illetően.
K41 Miként gondoskodik arról, hogy a helyi hatóságok és a struktúra között (a művészeti
csapatot is beleértve) megfelelő együttműködés valósuljon meg?
Az Érdekcsoportok Bizottsága felügyeli az Igazgató munkáját és a Debrecen 2023
megvalósítását havi rendszerességgel megtartott értekezletek során, melynek ütemezését az
Alpolgármester határozza meg. A helyi önkormányzat képviselőjének jelenléte az
Érdekcsoportok Bizottságában biztosítja a Bizottsági tagok közti teljes támogatást és személyes
kapcsolatot a folyamatos és hatékony munkavégzés érdekében. Minthogy a Bizottság Debrecen
város minden fő, számottevő területéről (városi tanács, egyetem, civil kontroll, megye, üzleti
szektor, egyház, független művészek) tartalmaz tagokat, ez segíteni fogja az erőviszonyok és
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prioritások kialakítását a megfelelő és átlátható működéshez a helyi hatóságok és az EKF
Debrecen csapata között.
A hálózatépítés fontos szerepet játszik egy olyan városban, mint Debrecen. Ezért az olyan
informális platformok, ahol a szinergiák jönnek létre segítenek a rendszeres információcsere
előmozdításában. A debreceni polgárok legnagyobb ereje abban rejlik, hogy
versenyhelyzetben, változáskezelésben vagy különösen nemzetközileg ellenőrzött kihívások
esetén – mi „cívisek” vagyunk, ami azt jelenti, hogy összezárunk és összetartunk (nem számít,
milyen belső ellentéteink vannak), egy oldalon vagyunk, és csak arra összpontosítunk, hogy
megoldjuk az előttünk álló feladatot határidőn belül. Debrecen egy kis, történelmileg
lokálpatrióta város, minden olyan elemmel, ami szükséges a sikerhez.
K42 Milyen kritériumok szerint és milyen rendszerben került vagy kerül majd
kiválasztásra a főigazgató és a művészeti igazgató? Milyen profillal rendelkeznek vagy
fognak rendelkezni ezek a személyek? Mikortól kezdve töltik be tisztségüket? Mi lesz
ezeknek a személyeknek a konkrét tevékenységi köre?
Amennyiben Debrecen elnyeri a címet, haladéktalanul nyílt, nemzetközi pályázat kerül kiírásra
az alábbi kulcsfontosságú pozíciókra:
Főigazgató
A főigazgató tartozik teljes és végleges felelősséggel az egész projektért és a vezetőségi
csapatért, valamint a pénzügyi és az operatív területekért. A főigazgatóval szemben támasztott
elvárások a következők;







teljeskörű vállalatirányítás terén szerzett legalább 5 év nemzetközi tapasztalat,
kidolgozott koncepció az EKF Debrecen 2023 stratégiájának előkészítésére és
megvalósítására,
markáns vezetői készségek,
kitűnő kommunikációs, pénzügyi forrásgyűjtési és marketing készségek,
folyékony angol nyelvtudás,
felelősség vállalása és döntések meghozatala.

Művészeti Bizottság
Szükséges kompetenciák:







nemzetközi tapasztalat művészeti/kulturális projektek vezetése terén,
európai és nemzeti kulturális stratégiák létrehozására és megvalósítására vonatkozó
ismeretek,
a helyi művészeti és kulturális élet és média alapos ismerete,
kitűnő helyi hálózatépítő készségek, helyi kulturális intézmények és egyének közötti
vezetési képesség,
folyékony angol nyelvtudás,
felelősségvállalás és döntéshozatali képesség.

Pénzügyi igazgató
Szükséges kompetenciák:




legalább 7 év pénzügyi területen szerzett tapasztalat,
jó számviteli, kontrolling, tervezési, jelentéskészítési és vezetői készségek,
kitűnő kommunikáció különböző szinteken,
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felelősségvállalás és döntéshozatali képesség,
energikus, gyakorlatias, proaktív, strukturált gondolkodású, magas szinten megbízható.

Minden kulcsfontosságú munkatárs Debrecenben végzi feladatát és a kiválasztást követően
legfeljebb 2 hónapon belül megkezdik a munkavégzést.

U6C/ VÉSZHELYZETI TERVEZÉS
K43 Végrehajtott/tervbe vett-e kockázatelemzési gyakorlatot?
K44 Melyek a legfőbb erősségei és gyengeségei a projektjének?
K45 Miként tervezi leküzdeni a gyenge pontokat – ideértve a kockázatok csökkentését,
tervezési eszközöket, vészhelyzeti tervezést, stb.?
„Nagy öröm, ha nyerünk, de mi van akkor, ha...”
Egy ilyen nagyléptékű projekt megtervezése és előkészítése során az ebben a folyamatban részt
vevők kétségtelenül tudatában vannak a lehetséges kockázatoknak. Számos
megbeszélésünk vetett fel sok olyan lehetséges nehézséget, melyek felmerülhetnek a projekt
végrehajtása közben. Ahhoz, hogy leküzdjük ezeket a potenciális kihívásokat, a projektet
ellenőrző vezetési struktúrának olyan eljárásokat kell tartalmaznia, amelyek felismernek,
elemeznek és megoldanak bármely és minden olyan kockázatot, mely előfordulhat. A mi
vezetői szerkezetünkben az Érdekcsoportok Bizottsága lesz elsődlegesen felelős az ilyen
feladatok ellátásáéért, valamint azért, hogy a projekt stratégiai előrehaladását nyomon kövesse.
A leginkább az volt segítségünkre a kockázat-felmérési gyakorlat és a válságkezelési reszortok
tervezése során, hogy megbeszélésekre hívtunk meg és meghallgattunk a lehető legszélesebb
körből kiválasztott érdekcsoportokat, valamint olyan partnereket, akik Debrecen korábbi
projektjeit jól ismerték. Nem meglepő tehát, hogy ezek a tevékenységeink hasonló
eredményekkel jártak, mint a korábbi pályázati anyagokban levont következtetések, ugyanis az
egykori szocialista országok gyakran hasonló problémákkal szembesülnek, amikor ilyen
összetett projektek megvalósítására szánják el magukat.
Hogyan nézett ki ez a tanulási folyamat?







Tárgyalásokat folytattunk különböző korábbi EKF-cím nyertesekkel és széles körű
tapasztalatokkal rendelkező nemzetközi szakértőkkel. Az olyan városok képviselői,
mint Kassa, Riga, Wrocław (Boroszló), Donostia-San Sebastian, Rijeka, Galway,
Újvidék, Temesvár és Kaunas részletesen beszámoltak azokról a problémákról,
amelyekkel szembe kerültek a felkészülési vagy végrehajtási munkájuk folyamán.
Nemzetközi tanácsadóinkkal szintén sokat beszéltünk a kockázatok megfelelő
felméréséről.
Végül, de nem utolsó sorban, amikor a korábbi kulturális fővárosokat vettük számba,
nagyon nagy mértékben hagyatkoztunk azokra az eredményekre és tapasztalatokra is,
amelyek az első és mindezidáig egyetlen magyar város kapcsán gyűltek össze,
amelyik ezt a címet elnyerte. A Pécs 2010 és a Debrecen 2023 pályázatokat az örökségi
szervezettel kiépített partnerség segítségével kötöttük össze, valamint olyan
kulcsfontosságú személyek együttműködésével, akik megosztották velünk az általuk
tapasztalt sikerekkel és kudarcokkal kapcsolatos véleményüket.
Mélyelemzést kívántunk végezni az általánosságban meghatározott ökoszisztémánkat
illetően azáltal, hogy számos megbeszélést folytattunk helyi és országos
szakemberekkel és érdekcsoportokkal, és alaposan tanulmányoztuk a fórumok,
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közvélemény-kutatások és felmérések eredményeit. Ennek segítségével feltérképeztük
a projekt körül kialakuló lehetséges viselkedésmintákat, valamint a strukturális
kontextus jellemzőit.
Felismert erősségek














A projekt erős politikai támogatással bír és jól illeszkedik városunk hosszú távú
kulturális stratégiájába.
Városunk jelenleg lép új korszakba a gazdasági fejlesztések terén, melynek során
jelentős számú új beruházás valósult meg a közelmúltban. Ez utóbbi erős és stabil
pénzügyi helyzetet biztosít a jövőre vonatkozóan.
Jelenleg is számos európai és az egész világra kiterjedő partnerségi kapcsolatot tartunk
fenn mind intézményi szinten, mind pedig a civil szférában, melyeknek száma a
pályázati anyag elkészítésének ideje alatt még növekedett is.
Vetélytársai közül Debrecen a legmultikulturálisabb város, mivel több ezer külföldi
diáknak ad otthont, akik több mint száz országból érkeztek hozzánk tanulmányokat
folytatni, valamint az ide beruházó nemzetközi vállalatok is egyre nagyobb számban
foglalkoztatnak külföldről érkezett vezetőket és munkavállalókat.
A város geopolitikai helyzete igen előnyös, ugyanis több európai régió találkozási
pontjának közepén helyezkedik el, melybe négy ország és több jelentős város tartozik.
A tervezési folyamatban részt vevő szakemberek és önkéntesek eddig is kiemelkedő
kreativitásról tettek tanúbizonyságot, amely széles körű és változatos művészeti
tartalmat eredményezett.
A tervezett kulturális program híven tükrözi mindazt a kulturális és társadalmi
sokszínűséget, mely a városban és vonzáskörzetében megtalálható.
A fenntarthatóság elvét előtérbe helyező megközelítésünk következtében nagyon kevés
infrastrukturális beruházásra van szükség az Európa Kulturális Fővárosa projekt
sikeréhez és örökségének fenntartásához.
Városunk átfogó intézményi hálózattal és jól fejlett infrastruktúrával rendelkezik.
A közönségfejlesztés terén már most megfigyelhető az úgynevezett jó gyakorlatok, azaz
a legjobb gyakorlati eljárások alkalmazása.
A pályázó városok közül Debrecen a legkönnyebben elérhető több, közvetlen európai
légijárat segítségével.
Debrecen saját turizmusstratégiával rendelkezik és egy értékes turisztikai régió
organikus része.

Gyengeségek és vészhelyzetek kezelése
Amikor ezekre a kérdésekre (K43-K45) állítottuk össze a válaszokat, logikusnak tűnt, hogy a
gyengeségeket olyan tényleges kockázatokkal kössük össze, amelyek előfordulhatnak a projekt
megvalósítása során. Alapvető fontosságú ezeknek a gyengeségeknek, a lehetséges
veszélyeknek a pontos beazonosítása, hogy elkerülhessük, vagy legalábbis elháríthassuk és
megfelelően kezelhessük azokat.
Kritériumok

Gyengeség

Kockázatok

Stratégia

Nincs egyensúlyban a
gazdasági és a humán
fejlesztés

Eltorzult fejlődési
következhet be a
életében

fázis
város

Szint

Vészhelyzetek kezelése

Magas

A kulturális stratégiát a cím
elnyerésétől függetlenül meg kell
valósítani annak érdekében,
hogy a figyelmet egy feltörekvő
város kulturális és kreatív
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szférájának
irányítsuk.

felélesztésére

Európai
dimenzió

Az
európai
szintű
látásmód hiánya az
intézményi rendszerben

Európai aspektus hiányában a
program provinciális jelleget
ölthet

Közepes

A vezetésnek olyan folyamatos
kapacitásbővítést kell végeznie,
amely erős európai hangsúllyal
rendelkezik

Európai
dimenzió

Az EU és Magyarország
közt fennálló rossz
viszony

Az embereknek az EKF-hez,
mint EU-projekthez való
viszonyára
közvetlenül
hatással levő konfliktusok

Közepes

Több
programelem
valódi
párbeszédet katalizál Európa
jövőjét illetően, valamint arról,
hogy miként lehet leküzdeni az
előítéleteket és kezelhető közös
megegyezést kialakítani a vitás
EU-témákkal kapcsolatban.

Európai
dimenzió

Gyenge hagyományok a
partnerségi kapcsolatok
kialakításában
és
fenntartásában

Az
európai
partnerszervezetek
és
művészek
szerepe
meglehetősen formális marad

Közepes

A felek szerepét partnerségi
megállapodások rögzítik, és a
Művészeti Bizottság felel ezen
megállapodások létrehozásáért
és megvalósításáért.

Művészeti
tartalom

A kortárs tartalmakkal
szemben
fennálló
általános félelem és
azok félreértése

A projekt jól tükrözi az
örökség és a hagyományos
művészeti formák kezelését,
viszont
nem
tartalmaz
kortárs, illetve kísérletező
jellegű kifejezési formákat

Alacsony

Maga
a
koncepció
nagymértékben támaszkodik a
kortárs tartalomra, és még a
Művészeti Bizottság összetétele
is ezt támasztja alá. A
Bizottságnak kell fenntartania az
egyensúlyt
a
különböző
kifejezési formák között.

Művészeti
tartalom

A
kulturális
érdekcsoportok és a
helyi művészek közti
viszony
igencsak
vegyesnek mondható

A helyi művészek és kreatív
csoportok
programokban
való részvételi szintje nem
elégséges

Alacsony

Szintén a Művészeti Bizottság
feladatai közé tartozik, hogy a
helyi
művészeti
élet
megjelenését
határozottan
biztosítsa,
míg
maga
a
kapacitásfejlesztés segíteni fog
ennek a lehetőségnek a további
fejlesztésében.

Kapacitás

Az
ilyen
típusú
projektek
általában
sebezhetők, mivel a
Közép-Kelet
Európában
rendelkezésre
álló
forrásoktól függenek

A
politikai
támogatás
gyengülése illetve elvesztése,
ami a projekttel kapcsolatos
bizonytalansághoz vezethet

Alacsony

A program az összes politikai
párt teljes támogatását élvezi. A
Felügyelő Bizottság feladata az
erre
vonatkozó
bizalom
fenntartása
a
megfelelő
folyamatos kommunikáció és
átláthatóság biztosításával.

Kapacitás

Az
infrastrukturális
beruházások
sosem
készülnek el időben

A
fontosnak
számító
infrastruktúra nem készül el
2023-ra, és ez nagyban
nehezíti
a
projekt
végrehajtását

Alacsony

Minthogy az EKF-program maga
csak kevés beruházást tartalmaz
és nagyrészt a már meglévő
infrastruktúrára, illetve alternatív
helyszínek
felhasználására
támaszkodik,
a
Felügyelő
Bizottság figyelme erre a néhány
építkezésre fog összpontosulni.
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Társadalmi
kapcsolatok

A kulturális proaktivitás
és részvétel alacsony
szintje

A
projektre
vonatkozó
passzivitás elszigetelheti azt,
minek
következtében
a
projekt nem tud elég embert,
önkéntest és új kultúrát
létrehozó
egyént
mozgósítani.

Közepes

A projekt

Társadalmi
kapcsolatok

A nagyközönség és a
szakemberek
gyenge
interkulturális
kommunikációja
és
nyelvi készségei

A városban élő külföldiek
bevonásának
alacsony
szintje, a különböző eredetű
helyiek közti, ún. kulturális
falak fennmaradása

Közepes

Az oktatási rendszerrel történő
együttműködéssel
a
nyelvi
készségek fejlesztése, az olyan
interkulturális projektek, mint
például a Show Your Spices
[Mutasd a fűszereidet!] segíthet
ezen falak lerombolásában.

Társadalmi
kapcsolatok

A társadalom jelentős
szegmensei
nem
rendelkeznek
semmiféle
hozzáféréssel
a
kulturális javakhoz

A
projekt
elefántcsonttoronyba zárva
működik, és nem képes
megszólítani
az
ilyen
értelemben vett hátrányos
helyzetű embereket

Közepes

A közönségfejlesztés stratégiai
fontosságú és leginkább a
hátrányos helyzetű csoportokra
összpontosít.
Az
ezzel
kapcsolatos jó gyakorlatok jelen
vannak a városban és a
Vezetőség feladata azokat a
jövőben folytatni.

Társadalmi
kapcsolatok

Hatalmas
regionális
eltérések,
jelentős
kontraszt Debrecen és
környéke között

A város körüli lemaradó
régió nem igazán részesül a
program
bármely
dimenziójának hasznából

Közepes

A regionális felelősség központi
fontosságúvá válik a projekt
helyszíneinek kiválasztásában. A
regionális mobilitást koordinálók
és a résztvevő civil szervezetek
segítik a hátrányos területeken
élőket abban, hogy ők is
megtalálják a programhoz vezető
csatornákat és csatlakozhassanak
hozzá.

Pénzügyek

Nincs kormányszintű
pénzügyi
elkötelezettség

A kormány által biztosított
támogatás jelentős késéssel
érkezik meg

Közepes

Minden kandidáló városnak ki
kell állnia az elkötelezettség
biztosítása érdekében legalább
2018 végét megelőzően. A
későbbiekben a polgármester és
Felügyelő Bizottság kell, hogy
következetesen
kapcsolatot
tartson
a
kormányzati
szervekkel.

Vezetőség

A fiatal tehetségeket
célzó
folyamatos
„agyelszívás”
(brain
drain)

Kockázat
a
megfelelő
munkaerő megtalálása terén,
ha nincs elég jól felkészült és
kreatív szakember a projektet
irányító csapatba

Magas

Nincs más lehetőség, mint újra
egy intenzív kapacitásfejlesztés
irányába mozdulni és olyan
pozíciókat meghirdetni, amelyek
igazán
vonzóak
még
a
legtehetségesebb
fiatalok
számára is.

Vezetőség

Jellemző bizalomhiány
a kívülről érkezőkkel
szemben

Gyakori
változások
a
kulcsfontosságú pozíciókban

Magas

A vezetők gondos kiválasztása,
nagyon
kiegyensúlyozott
hozzáállás a Felügyelő Bizottság
részéről
a
csapatépítés
folyamatát és a bizalom
kialakításának
különböző
formáit illetően.
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Kommunikáció

Gyakori
negatív
médiavisszhang
keletkezik
a
nagyrendezvények
kapcsán

Erős,
negatív
jellegű
médiafigyelem keletkezhet,
amennyiben nem sikerül
elnyerni a címet, illetve ha
bármilyen konfliktus vagy
nagyobb probléma merül fel
a projekttel kapcsolatban.

Magas

Ennek elkerüléséhez szükséges a
világos és teljes mértékben
átlátható
kommunikáció,
a
Vezetőség részéről jó személyes
PR-kapcsolatok
kialakítása,
valamint erős elkötelezettség
kinyilvánítása a helyi lakosság
részéről.

U6D/ MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
K46 Össze tudná foglalni a művészeti programot egy szlogennel?
SHARING HORIZONS (KÖZÖS TÁVLATOK)
Programunk szlogenje két kulcsszóból áll, melyek az EKF-jelöltség két fő célját tükrözik.


A “Sharing” (= közös) szó kifejezi a kölcsönös érdeklődést, más európai polgárokkal
való és különböző kultúrák és közösségek közötti intenzív együttműködést, valamint az
integrációt. Ez a gondolatok, tapasztalatok és tudás proaktív megosztását, de a
megszokott (saját) nézőpontunk megváltoztatását is jelenti. Ez kapcsolódik a Debrecen
2023 program által megfogalmazott jövő iránti közös felelősségünkhöz. A kulturális
szektor együttműködésen keresztüli nemzetközivé válását és szakmai alapokra
helyezését tükrözi.



A “horizons” (= távlatok) szó az előrelátásra, növekedésre és új nézetekre való
nyitottságra utal. Kíváncsiságot és mobilitást jelent, váltást a helyitől az európaira. A
kultúra által motivált gondolkodásbeli váltásra hív fel. A többes szám a kultúrák és
vélemények sokszínűségére utal Európa-szerte. A kulturális szektor számára megnyíló
új távlatokra, mint város hosszú távú fejlődéséhez hasonlóan lényeges elemre utal (a
gazdaság és az oktatás mellett).

Földrajzi értelemben a “horizont” kifejezés az európai utazásunk nagyon is helyi
kiindulópontját, a széles és sík magyar Alföldet, a Hortobágyi Nemzeti Parkot ugyancsak jelenti
(lásd K04). Ugyanakkor enélkül a háttérinformáció nélkül is működik Európában és
motívumként is használható programunk különböző egyedi szövegkörnyezeteiben
(programleírások, médiacélok, kommunikációs kampányok).
Metaforikus értelemben, hatásos és vonzó szlogenként működik. Arra ösztönöz minket, hogy
repüljünk magasabbra, hogy lássunk és fedezzünk fel olyan embereket és dolgokat, melyeket
azelőtt sosem.
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K47 Mi a város által tervezett marketing és kommunikációs stratégia az Európa
Kulturális Fővárosa évére?
Kommunikáció
“Közös” mint stratégia
A Debrecen 2023 program kommunikációs stratégiája a szlogen egyik kifejezésén, a “közös”
szón alapul, melynek másik jelentése “megosztás”. A szónak jelentősége van mind az online,
mind az offline médiában. Meg kívánunk osztani és át kívánunk adni információkat,
programokat, emberek különböző ötleteit, értékeit és véleményét, ami összhangban egy
intenzív “megosztás” filozófiáját is képviselő művészeti programunkkal, mind európai, mind
helyi szinten. Álljon itt két példa: Az EKF-címet jelképesen megosztjuk korábbi pályázó
városokkal a The Missing Twins 2023 nevű projekten keresztül. A Humanotheque
programmal felfedezzük a könyvtárat, mint olyan helyet, ahol a helyiek megoszthatják
készségeiket és tudásukat egymás között.
Európaiul beszélünk
Kétségtelen, hogy Magyarország imázsproblémával néz szembe az európai média jelentős
részében. Ha megkérdezünk embereket bárhol Európában (talán a szomszédos országok
kivételével), mi a véleményük a mai Magyarországról, a többség csak az EU-val való
konfliktusunkkal lesz tisztában. Igen, valóban komoly vitánk van az Európai Unióval, melynek
hatalmas jelentősége van. De a magyar kulturális és művészi eredményekkel vagy sikeres
kezdeményezésekkel kapcsolatos információkról alig hallottak. Hisszük, hogy a Debrecen 2023
programon keresztül képesek leszünk más módon közelíteni Európához és differenciáltabb
tartalmakat tudunk az európaiakkal megosztani. Hiszünk a nagypolitikán túli életben és
szeretnénk meggyőzni minél több európai, hogy Debrecen a polgárok közötti európai
párbeszéd méltó platformja. Ezért kulturális tevékenységek színes és divatos helyszínére
hívjuk az európaiakat. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a legsikeresebb stratégia az intenzív
személyes kapcsolatok kialakítása. Ezért a lehető legtöbb személyes kapcsolatot tervezünk
találni más európai polgárokkal. Ennek egyik eszköze az, hogy a kommunikáció olyan utazó
programokon keresztül zajlik, mint a The Travelling Ox projekt vagy a Debrecen 2023
konzultációs események sorozata együttműködésben az európai városokban található 21
Balassi Intézettel (teszteseményünk a stuttgarti Főkonzulátus/Kulturális Intézetben 2018
szeptemberében megmutatta mennyire jól működik ez a formátum). A Debrecen 2023 program
fizikai értelemben megy el az európai polgárokhoz, ami személyes párbeszédet és az Európa
Kulturális Főváros eseményeire való személyes meghívást jelent. Ezek a szemtől-szembeni
csatornák összhangban vannak a K10 alatt leírt szélesebb körű kommunikáció nagyköveti
megközelítésével és a különböző helyi csoportok (hallgatók, sport csapatok stb.) külső
kommunikációba való bevonásával, ami a K48 alatt kerül részletezésre.
A “közös” szlogennel összhangban hiszünk a különböző médiavállalkozásokkal kialakított
partnerkapcsolatok – online és nyomtatott publikációk, rádióállomások stb. – fontosságában
Európa-szerte, ami elősegíti a projekthez kapcsolódó, elgondolkodtató tartalom
kommunikációját az európai polgárok felé. A személyes tapasztalatok megosztása és párbeszéd
az európai médiával tudósítók és újságírók meghívását jelenti debreceni eseményekre egyénileg
vagy csoportokban. Véleményvezéreket is meghívnak a városba. Bloggerek a YouTube-on,
Instagramon, a Medium.com és más oldalakon mutatják majd be a programévet saját
tapasztalatuk szubjektív lencséjén keresztül.
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A Debrecen 2023 média adatai a 2017-18-as időszakra vonatkozóan: ~1 000 000 ember közösségi média
csatornákon keresztül; ~250 000 eseményeken, workshopokon és cselekedeteken keresztül; ~225 000
nemzeti televíziós csatornákon keresztül; ~114 000 helyi rádióállomásokon keresztül; ~50 000 helyi
televíziós csatornákon keresztül; 70 cikk a helyi online médiában.

A program kommunikációjával kapcsolatban (de marketing okokból is) a Carpathian
Neighbourhood nevű projekt regionális kapcsolatai fontosságának okán, a kulcsfontosságú
információkat román, szlovák, lengyel és ukrán nyelven is közzétesszük (lásd még a K10 alatt)
a honlapon, online csatornákon és válogatott nyomtatott anyagokban. Alapszolgáltatásként a
Debrecen 2023 honlapja magyar, angol és német nyelven lesz elérhető, mivel tudjuk, hogy a
német nyelvterületről nagyszámú kulturálisan érdeklődő egyén (potenciális utazó) és újságíró
érdeklődhet az EKF 2024 és 2025 osztrák és német pályázataival kapcsolatban.
Beszélgetés a szomszédokkal
A személyes kapcsolatok helyi szinten is rendkívül fontosak a bizalom kiépítése és a részvételre
való motiváció szempontjából. Ahogy a K19 alatt is részletezésre került, a program
elfogadottsága nagyon magas a népesség körében, de a konzultációs folyamatot a cím elnyerése
után is folytatni kell. A polgárokkal és érdekcsoportokkal való személyes találkozásoknak
információs kampányból párbeszédbe és részvételi fórumba kell fordulnia.
Az új Debrecen 2023 Központ (az eljövendő CCDA Debrecen épületében) különleges szerepet
fog játszani a személyes kommunikációban, mivel ez egy megosztott köztér lesz. Nyílt
információs központot és kávézót hozunk létre Debrecen Horizont néven, mely találkozóhellyé
fog válni és nyílt irodaként szolgál majd.
A helyi média már most növekvő érdeklődéssel követi a pályázati előkészületeket, mely
egyszerre hízelgő és motiváló számunkra – támogatásukra a jövőben is számítunk. Bár az
offline kommunikációs eszközök használata egyre inkább visszaszorul, bizonyos célcsoportok,
üzenetek és információk esetén elkerülhetetlen lesz majd. Például tudjuk, hogy számos idős
ember a helyi információkat ingyenes nyomtatott újságokból szerzi, melyeket városszerte
terjesztenek és minden postaládába bedobnak. Ezek a városi lapok állandó konkrét, az EKF
pályázattal kapcsolatos információt nyújtanak idős és fogyatékkal élő emberek számára. A
kommunikáció minden szintjén célunk, hogy biztosítsuk a bevont közönség elkötelezettségét.
Debrecen kisebbségben lévő lakosai körében, a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű emberek
különleges célcsoportokat alkotnak.
A buktatók elkerülése
A belső kommunikáció egy jól ismert EKF tankcsapda. Az elégtelen belső párbeszéd és
együttműködés komolyan károsíthatja a program megvalósítását és végül annak sikerét. Az
átláthatóság és a rendszeres információmegosztás a belső kommunikáció kulcsfontosságú
elemei. Ez különböző heti szintű frissítéseket jelent az EKF csapaton, a Bizottságon és a
városon belül az üzenet egységességének fenntartása, valamint a változásokat illető
tájékozottság érdekében. A helyi önkéntesek az EKF csapat fontos tagjai, ugyanakkor
kommunikátoraink is egyben. A velük való kommunikáció folyamatos információáramlást
igényel, így részvételük folyamatos.
Digitális megosztás
A kommunikációs eszközök és csatornák hatalmas és egyre gyorsabb változásokon mentek
keresztül az elmúlt évtizedben és joggal feltételezhetjük, hogy ez a folyamat még inkább
felgyorsul az új technológiák terjedésének köszönhetően, melyek egyre széleskörűbbé
válnak (pl. a virtuális valóság/kiterjesztett valóság eszközei) vagy még meg sem jelentek (pl.
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mesterséges intelligencia által vezérelt tartalommarketing). Biztosan csak azt tudjuk, hogy a
2023-ig hátralevő öt évben elképesztő változások mennek végbe, és hogy ezek a változások a
digitális platformok és tartalmak irányába vezetnek majd minket. A korai alkalmazók és
véleményvezérek szerepe tovább növekszik majd, így ezeket az embereket érdemes lesz
közelről figyelni.
A mai közösségi média platformok (pl. Facebook, Instagram, Twitter és YouTube csatornák)
nagy prioritást fognak élvezni és gyors változásokat figyelhetünk meg és alkalmazhatunk a
digitális piacon. Ezért fektettünk hangsúlyt digitális közösségünkre az első pillanattól kezdve
(lásd K19). A Debrecen EKF program elérhető a Facebookon, Instagrammon, Twitteren és
YouTube-on. A cím elnyerését követően elindítjuk kéthetente megjelenő Facebook és Twitter
hírlevelünket, hogy mindenki tájékozott legyen a legfrissebb híreket illetően. Tervezzük egy
D2023 online televíziós csatorna elindítását, mely hatékony módja programunk terjesztésének,
és a polgárok, követők és látogatók általi megosztásának.
A #Debrecen2023, #SharingHorizons és utóbbi magyar megfelelője lehet a három fő és
általános hashtag, de minden programnak lesz egy sajátja is – hasznos lehet például egy olyan
hashtag mint a #MyDebrecen2023 – mivel minden személy egyénileg tapasztalja meg az év
eseményeit.
Marketing
Az üzenet
A “Közös Távlatok” szlogen üzenete nyitott Európára, magától értetődő, következetes és
egyszerű. Azonban a hat kulcsfontosságú területet fogjuk használni a program világos
felépítésének bemutatásához. Bár a “horizont” kifejezés három dimenziója (hely, elme, idő)
munkatervezetként szolgál a pályázati anyag koncepciója számára, kiindulási pontként
hasznosak lehetnek az év ünnepi struktúrája számára.
Regionális és európai szint
Debrecen rendelkezik a kapacitással, hogy EKF programján keresztül idevonzza a kárpátmedencei szomszédos országokat (Szlovákia, Románia, Lengyelország, Ukrajna) (lásd a K10
alatt is): 2023 körül nem lesz más EKF-címet viselő város a régióban. Debrecen ezen
országokból viszonylag könnyen elérhető távolságon belül található, és jó alternatíva lehet egy
kedvező árú kulturális utazáshoz, amely kiemelkedő minőségű nemzetközi programot kínál. A
marketing tevékenységek és anyagok ezen országokra fognak koncentrálni, megszólítva a
lakosságot egy 400 km-es sugarú körön belül, ideértve néhány olyan várost, amelyek
programunk partnerei (pl. Kassa, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Munkács, Ungvár,
Beregszász, Ivano-Frankivszk, Lviv, Rzeszów). Ezekben a városokban jelentős, kulturálisan
érdeklődő népességet és nagyszámú fiatalt érhetünk el, mivel a fent felsorolt városok majdnem
mindegyikében fontos egyetemek működnek.
Debrecennek különleges esélye van arra, hogy repülővel érkező turistákat vonzzon szerte
Európából. Ahogy a K18 alatt is részletezésre került, a Debreceni Repülőtér jelenleg 14
célállomáshoz kapcsolódik Európa-szerte és Izraelben – melyek közül néhány globális
transzfer repülőtér. Ezeket egyre több és több célállomás követi majd az elkövetkezendő
években, így Debrecen könnyen elérhető lesz Európán belül bárhonnan 2023-ra. Ez nem
irreálisan megcélzandó ambíció a légi közlekedés célállomásainak városai és országai számára
közös marketing törekvésekhez és kampányokhoz. Ezeket a kampányokat a Magyar Turisztikai
Ügynökséggel (MTÜ) és a Visit Debrecen nevű helyi ügynökséggel együttműködésben fogjuk
megvalósítani. A magyar WizzAir légitársaság – a Debreceni Repülőtér legfontosabb
131

légitársasága – programunk jelentős partnere lesz. A WizzAir helyben állomásozó repülőgépei
az EKF Debrecen 2023 márkával repülnek mindenhová Európában.
A marketingtevékenységek közé tartozik a Debrecen 2023 program jelenléte fontos európai
turisztikai vásárokon, pl. az ITB Berlin, a Ferien Messe Linz és a World Travel Market London.
Nemzeti és helyi szint
A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Visit Debrecen lesznek partnereink a nemzeti
szintű turisztikai marketing során. A cím elnyeréséből következik, hogy az EKF márkát
elhelyezik útjelző táblákon, így vezető kommunikációs és marketingeszközzé válik.
Hosszútávú konstrukcióként egy erőteljes “Debrecen brand” is formálódik, mely Debrecen
láthatóságát és profiljának javítását tűzte ki célul mind európai, mind nemzetközi szinten. Az
EKF kommunikációs és marketing stratégiájának ezen branding folyamattal és a város
turisztikai stratégiájával összhangban kell megjelennie. Az EKF-címnek képviselnie kell majd
a további márkaépítést a városban és megfelelő ösztönzőket kell biztosítania a hazai és
nemzetközi közönség számára.
Az éttermek, közintézmények, taxik, közösségi közlekedési járművek, egyetemi épületek
Debrecen 2023 matricákkal és publikációkkal való ellátásával, a szolgáltató szektor
kommunikációs kapcsolódási felületté válik. Kulturális intézmények programfüzetei vagy
naptárai, a város turisztikai tájékoztató füzetei és gazdasági publikációi összehangolt módon
megjelenítik a Debrecen 2023 EKF logót és további EFK képeket. Erőteljes kiegészítő
árukereskedelem fogja támogatni a folyamatot, a legelhivatottabb debreceniek a márkatervezői
elemeit képviselő ruházati cikkeket fognak vásárolni.
K48 Miként mobilizálja saját polgárait a külvilág felé történő kommunikáció céljára?
Debrecen polgárai készek támogatni a város ügyét. Ez nem csak az emberek hozzáállása a helyi
polgároknak szóló EKF információs fórumokon, de ezt bizonyítja Youth Horizon című online
kérdőívünk is (lásd K20). Ez egyértelmű inspirációt jelent számunkra arra, hogy bevonjuk és
mobilizáljuk a népességet tevékenységeken keresztül – a kulcs ehhez az elkötelezettség.
Elsősorban a következő célcsoportokat szeretnénk meggyőzni és bevonni szerves
kommunikációs eszközökként:


A Debrecen EKF program önkéntesei (lásd Horizon EnAct projekt, K20) a program
kommunikációjában és terjesztésében vesznek majd részt. Az önkéntesek lesznek a
látogatók, konferenciák vagy események résztvevői, művészek, kulturális szereplők és
küldöttségek első kapcsolattartói. Különböző programokról és eseményekről szóló
információterjesztő önkéntes közösségi média kampányokban vesznek részt
hálózatukon keresztül. Kulcsszerepük lesz közönségfejlesztő erőfeszítéseinkben,
különleges célcsoportok meghatározásában és segítésében úgy, mint idősek vagy
diákok (Horizon School Ambassadors projekt) (lásd K21).



Köz- és magánszolgáltatók úgy, mint taxisofőrök, közösségi közlekedésben dolgozó
sofőrök, szállodai, éttermi és bolti személyzet lesznek az EKF események látogatóinak
első kapcsolattartói. Az EKF vezetősége kurzusokat szervez a vendéglátás alapjairól, a
fő helyszínekről és a jövőbeli eseményekről, de az angol nyelven történő kommunikáció
alapjairól is (tudva – hogy egész Magyarországhoz hasonlóan – Debrecennek is
problémát okoz az idegennyelvtudás alacsony szintje).



A K13 néhány együttműködési projektjéhez kapcsolódóan (a kinttartózkodásokat is
beleértve), Debrecenben élő művészek, tudósok, egyetemi hallgatók és a lakosok
csoportjai (Panel), más európai városokba utazik, hogy projektmunkákban vegyen
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részt. Az egyetem kutatóihoz és oktatóihoz hasonlóan mindannyian a program
nagykövetei lesznek, akik a megvalósítási időszakban és az EKF évében nemzetközi
eseményeken vesznek majd részt. Az egyetemmel kötött általános megállapodás
keretében arra fogjuk kérni ezeket az embereket, hogy népszerűsítsék az EKF
programját, amikor csak tudják. Promóciós együttműködést fogunk kialakítani
nemzetközi versenyeken, sporteseményeken, táborokban stb. részt vevő sport
klubokkal, csapatokkal, iskolai csoportokkal és csapatokkal. Az EKF vezetősége
biztosítja majd számukra a promóciós anyagokat. Különleges megállapodásokat és
szerződéseket kell kötnünk hivatásos sportcsapatokkal és sportolókkal, hogy a
Debrecen 2023 programot sportruházatukon népszerűsítsék.
Ezen kívül megtesszük az alábbiakat:


bevonjuk a külföldön élő debrecenieket munkahelyük szerinti országuk
kommunikátoraiként (amely egyben újra össze is köti őket szülővárosukkal), és ehhez
egy különleges közösségi médiaplatformot is létrehozunk.



mozgósítjuk nemzetközi egyetemi hallgatóinkat és a nemzetközi vállalatok
Debrecenben élő munkavállalóit saját országaik és közösségeik felé – fontos, hogy
mindannyian érezzék, a város tiszteletben álló polgárainak tekintik őket. Ők Debrecen
rendkívüli hitelességgel rendelkező barátai. Meg fogjuk őket kérni, hogy hívják meg
családtagjaikat, barátaikat és munkatársaikat, hogy velük együtt éljék át a Debrecen
2023 eseményeit. Célzott marketingeszközökön keresztül (VIP-kártya és D2023-kártya
kedvezményekkel és kiegészítő szolgáltatásokkal) és különleges kulturális és turisztikai
ajánlatokkal arra motiváljuk majd őket, hogy hálózatukból hozzanak a lehető legtöbb
embert Debrecenbe Európából és a világ minden tájáról.



Az Erasmus-ösztöndíjjal és más ösztöndíjak segítségével külföldön tanuló debreceni
egyetemi hallgatók fontos nagykövetei lehetnek a Debrecen 2023 programnak –
számítunk ezekre az emberekre, hogy a helyi közösségek “véleményvezérei” legyenek.

A My Horizon Platform, a Horizon Passport és a HorizonEcAct önkéntes program erőteljes
eszközök és háttérirányítási rendszerek lesznek, melyek megerősítik a helyi és a regionális
közösség tagjait, a “debrecenieket”, akik jelenleg nem élnek a városban, csakúgy, mint külföldi
lakosokat és az idelátogatókat, hogy ők maguk legyenek a program nagykövetei és
kommunikátorai. Hatékonyan viszik majd szét a “Közös Távlatok” üzenetét.

K49 Miként tervezi a város annak a tényét kiemelni, hogy az Európa Kulturális Fővárosa
egy európai uniós kezdeményezés?
Az EKF program tökéletes lehetőség arra, hogy egy másfajta EU-Magyarország kapcsolatot
közvetítsünk Európa lakosai felé és az EU egy másfajta képét a magyarok felé. Az EKF az
emberekről és kapcsolataikról szól – a “puha befolyásról” amely a programunk
középpontjában áll. Programunkkal be tudjuk mutatni, hogy az EKF egy, az emberek kedvéért,
az Unió polgáraiért és azért életre hívott kezdeményezés, hogy európaiakként megtaláljuk
önmagunkat és gondolkodásunk egy kis részét megváltoztassuk. Számunkra ez pályázatunk
alapvető általános feladata.
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Néhány további intézkedés és tevékenység:


Az EU láthatósága: Az EU erős márkaépítése a kommunikációban és marketingben
(ideértve az EU logóját minden a programmal kapcsolatos digitális és analóg felületen
és anyagon)



A cím átvétele a Kaunas 2022 és Esch-sur-Alzette 2022 programoktól, és annak átadása
a 2024 EKF városoknak Ausztriában, Észtországban és az EU-tagjelölteknek vagy
potenciális tagjelölteknek vagy olyan országoknak, melyek tagjai az Európai Gazdasági
Közösségnek (EGK). Az EU legnagyobb bővítésének 20. évfordulója 2024-ben jó
alkalom a közös ünneplésre különösen Észtországgal, mivel Magyarországgal együtt
csatlakozott az EU-hoz 2004-ben.



Kiemelt események: Az EU szerepét különösen kiemeljük a programban, legalább öt
eseményen keresztül az év folyamán. A megnyitó, a féléves és a záró ceremónia.
Emellett, különleges tevékenységeket tervezünk a májusi Európa Napra és a
szeptemberi Nyelvek Európai Napjára. Az Európai Bizottság és a Parlament vezető
személyiségei és tagjai meghívást kapnak az év ünnepségeire.



EU-s intézményekkel való együttműködés: A magyarországi EU képviselettel, a
Creative Europe Desk programmal és az EUNIC Hungary klaszterral való
együttműködés tovább fogja erősíteni a kapcsolatot az EU-val és a program
kommunikációját. A Creative Europe Desk programmal már kapcsolatban vagyunk
információs eseményekkel összefüggésben csakúgy, mint az EUNIC Hungary-vel
projekt-alapú együttműködés formájában (pl. Nyelvek Európai Napja).



Az Örömóda: Programunk egyik fénypontja az European Symphonic Orchestra of
Debrecen elnevezésű projekt, mely elő fogja adni Ludwig van Beethoven 9.
szimfóniáját – az európaiság egy szimbolikus pillanata, mikor együtt eljátsszuk és
elénekeljük az Örömódát: az Európai Unió himnuszát.

K50 Néhány sorban ismertesse, hogy mi teszi a pályázatát különlegessé a többiekével
szemben!
Debrecen olyan város, melyet végtelen horizontok vesznek körül. Nincsenek folyói, nagy
tavai, hegyei, de néha, nagyon tiszta időben néhány távoli domb sápadt körvonalai láthatók.
Őrült egy helyzet, nemde? Pályázatunk az Európa Kulturális Fővárosa címre azt mutatja, hogy
egy város akkor is lehet érdekes és okos, ha híján van a fent említett látványosságoknak.
Debrecent azért alapították, hogy találkozási pontként szolgáljon az emberek számára – abban
az időben főként kereskedők voltak – és bizonyosak vagyunk benne, hogy 2023-ban és az azt
követő években Debrecen újból találkozási ponttá válik majd az emberek számára. A város,
gazdasági fejlődésének köszönhetően hatalmas változás küszöbén áll. Ezen folyamat új
embereket hoz el hozzánk és örömmel hozunk létre egy helyet, platformot mindannyiuknak:
azoknak, akik évtizedek óta itt élnek, az újonnan érkezőknek és azoknak, akik figyelnek és
Európa minden sarkából ellátogatnak ide. Az új platform azt az üzenetet hordozza: találjunk új
horizontokat és osszuk meg őket egymás között. Említhetnénk az erős politikai és állami
támogatással, a szilárd kulturális stratégiával és kiterjedt európai hálózattal rendelkező közös
pontokat. Büszkék vagyunk az emberekbe való befektetésre, a részvétel új szintjére való
felhívásra és arra, hogy pályázati anyagunkban nincsenek nem fenntartható infrastrukturális
dinoszauruszok. De ez igaz minden jelenlegi résztvevőre, nincs ebben semmi különös. Bár
számunkra egyértelmű, hogy egy ilyen különös karakterrel rendelkező város különleges Európa
Kulturális Főváros programot fog kialakítani.
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K51 További megjegyzéseket fűzhet a pályázathoz, amennyiben ezt szükségesnek érzi.
Szavakkal nem tudjuk eléggé kifejezni hálánkat azoknak a debreceni, magyar és európai
embereknek, akik hozzájárultak ezen munkához. Szeretnénk összegyűjteni a nevüket és
kinyomtatni azokat a hátsó borító belső részén. Köszönjük mindannyiuknak – és a
családjaiknak is – a türelmet. Fantasztikus csapatmunka volt!
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