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UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK 

2021 CALL FOR APPLICATIONS 

The standard application form is prepared by the Secretariat of the UNESCO Creative Cities 
Network and shall not be altered in any way. Kindly note, only this standard form will be accepted 
and considered as eligible.  

Please note that word limits are enforced and that it will not be possible to enter additional text 
once the limit is reached. Use the “Word Count” function to ensure that you do not exceed these 
limits.  

All sections of the Form shall be duly completed. The information provided should not be repeated 
across different sections unless it is relevant to these sections. In case of lack of information 

for any of the section(s) or field(s) concerned, the applicant city is requested to enter the 
following phrase “No relevant information to provide”. 

Applicants are also required to submit three photos of the applicant city closely related to the 
creative field concerned. The form “Cession of Rights and Register of Photos” in the Annex hereto 
must therefore also be duly completed individually for each of the three respective photos.
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1. NAME OF CITY:  

Debrecen      

2. COUNTRY: 

Magyarország     

3. CONTACTS 

3.1  Mayor of the City 

Title (Mr/Ms/Other): Dr    

Family name: Papp       

First name: László      

Address: 4024 Debrecen, Piac utca 20.       

Telephone number: +36 52 511 411       

Email address: polgarmester@ph.debrecen.hu      

3.2  Representative of the Mayor 

The representative will facilitate the communication between the Mayor (the Municipality), and the 
UCCN Secretariat and provide political support to the designated “main executive contact” of the 
city (see point 3.3). 

Title (Mr/Ms/Other): Dr      

Family name: Puskás       

First name: István       

Institution/function: Alpolgármester      

Status/type of institution: Önkormányzat       

Address: 4024 Debrecen, Piac u. 20.       

Telephone number: +36 52 511 574      

Email address: puskas.istvan@ph.debrecen.hu       

Other important information: Olasz és angol nyelv       

3.3  Main executive contact 

The main executive contact will be the Focal Point of the city for all communication and 
coordination concerning the UNESCO Creative Cities Network. In case of the city’s designation, 
this person should be officially designated by the Mayor or competent municipal authorities (see 
point 10.4). 

Title (Mr/Ms/Other): Mr      

Family name: Kovács       
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First name: Béla Lóránt       

Institution/function: Igazgató       

Status/type of institution: Méliusz Juhász Péter Könyvtár      

Address: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D       

Telephone number: +36 52 502 470      

Email address: kovacs.bela.lorant@gmail.com       

Other important information: Angol nyelv       

3.4 Main communication contact 

The main communication contact of the city will be responsible for supporting the city’s 
communication efforts alongside the main executive contact, in communicating and disseminating 
information on its activities in the framework of the Network, as well as those provided by UNESCO 
(for example, it could be the chief communication officer of the city). 

Title (Mr/Ms/Other): Ms       

Family name: Papp      

First name: Franciska Andrea       

Institution/function: Kulturális referens        

Status/type of institution: Önkormányzat       

Address: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.      

Telephone number: +36 52 511 705       

Email address: papp.franciska@ph.debrecen.hu       

Other important information: Angol nyelv   

3.5  Alternative contact  

The alternative contact will provide support and backup to the main executive contact.  

 
Title (Mr/Ms/Other): Ms        

Family name: Vranyecz      

First name: Tünde Gyöngyi       

Institution/function: Igazgatóhelyettes      

Status/type of institution: Méliusz Juhász Péter Könyvtár        

Address: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D      

Telephone number: +36 52 502 470      

Email address: vranyectunde@gmail.com       

Other important information: Angol nyelv       
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4. CREATIVE FIELD:  

Please choose only one between: Crafts and Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Literature, 
Media Arts, and Music [Click on the drop-down menu] 

. 

 

5. GENERAL PRESENTATION OF THE CITY:  

Presentation of the main geographical, demographic, cultural, social and economic characteristics 
of the city; mode of governance, principal culture-related facilities and infrastructure, international 
connections, etc. (1500 characters maximum with spaces). 

Debrecen Kelet-Európában fekszik, az Észak-Alföldi régió központja és Hajdú-Bihar megye 

székhelye, Magyarország második legnagyobb városa. Hagyományai és adottságai okán közvetíti 

a fejlődést tágabb térsége és a környező nagyvárosok felé; innovációs, technikai, gazdasági és 

kulturális értelemben egyaránt. Az európai, illetve interkontinentális kapcsolatokat erősíti 

Debrecen meglévő a 16 városból álló testvérvárosi hálózata. 

A város kulturális intézményrendszerének hatóköre túlmutat közigazgatási határain, kulturális 

szolgáltatásainak egy része megyei, illetve regionális hatókörű. Ebben a térségben a debreceni 

lakosokkal együtt összesen mintegy 300 ezer ember él. 

A város kulturális szolgáltatórendszere a fenntartás tekintetében is több pillérre épül: az állam, az 

önkormányzat, egyházak, civil közösségek, valamint a magánszféra szereplői. A kulturális 

közfeladatok ellátásának első számú feltételrendszere az önkormányzat által fenntartott és az 

állam által támogatott intézményrendszer. A Debreceni Egyetem Magyarország második 

legnagyobb egyeteme hatalmas innovációs kapacitással.A diákok 20%-a 117 különböző 

országból származik, ami multikulturális légkört ad a városnak. A város kulturális életének 

nagyvárosi jellege mellett erős a szakrális és a népi műveltség jelenléte. 

 

6. MAIN DEVELOPMENT OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FACING THE CITY – 
USING CREATIVITY AS A DRIVER FOR ACTION: 

Every city is unique and pursues its own objectives according to its particular context and priorities. 
In this section, applicant cities are invited to explain how they consider that culture and creativity 
– particularly in the creative field concerned – can act as a driver for identifying opportunities and 
challenges, and then proposing interventions that seek to maximize the potential of the creative 
field concerned for sustainable urban development and mitigate and resolve the challenges they 
face (1200 characters maximum with spaces).  

Az elmúlt időszak gazdasági fejlődésének köszönhetően Debrecen vonzó befektetési célponttá 

vált. Hosszú távú jövőképe, hogy a régió vezető városává váljon. Az elmúlt öt évben mintegy 2 

milliárd euró értékű külföldi befektetés érkezett Debrecenbe, amelynek eredményeként 6500 új 

munkahely létesült, illetve jön létre. Mindez érinti a város teljes infrastruktúráját, szolgáltatási 
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szektorát, kultúráját is. A város ezért fókuszba állított egy nagyszabású zöld urbanisztikai 

fejlesztést. Egy élhető, inkluzív város feltételeinek biztosításához azonban elengedhetetlen a 

kreatív ipar és a kulturális szektor fejlesztése. Ezen a területen vállalásokra van szükség, hogy a 

kultúrához való hozzáférés demokratikusabb legyen, amely elősegíti a társadalmi felzárkóztatást, 

a diszkrimináció felszámolását, a közösségi összetartozás erősítését, a mentális egészség 

megőrzését, összességében az életminőség javítását. Ennek eléréséhez a könyvkultúrát, az 

irodalmat hívjuk segítségül a pályázatunkban bemutatott módon. 

 

7. GLOBAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND POLICIES: 

Presentation of the city’s main and global development vision, strategies and policies, particularly 
those in line with the international development agendas, such as the United Nations’ 2030 
Agenda for Sustainable Development, African Union’s Agenda 2063, etc. (1000 characters 
maximum with spaces).  

Városunk fejlesztésének vízióját a Debrecen2030 című dokumentum foglalja össze. Ennek 

mottója: We are Debrecen Together. Legfőbb célunk az erős közösség megteremtése és a 

fenntartható, befogadó város létrehozása. A stratégia számos eleme közül fontos megemlíteni az 

ötödik fejezetet: Healthcare in Focus, amely összhangban van az Agenda 2030 3. pontjával. Az 

erős közösségekre jellemző a jó egészség és a jólét. A mentális egészséghez és a jóléthez az 

irodalom eszközeivel és intézményeivel is hozzá tudunk járulni. Meg kívánjuk mutatni, hogy milyen 

jó gyakorlatok vannak az irodalom területén az erős közösségek megteremtésére és a mentális 

jólét kialakítására. Városunkban sok afrikai országból származó orvostanhallgató tanul. 

Szeretnénk őket is bevonni ezekbe a folyamatokba. Velük partnerségben kívánjuk támogatni az 

Afrikai Unió 2063-ig szóló Agendáját. 

 

8. EXPECTED IMPACT OF THE DESIGNATION AND THE MEMBERSHIP ON THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CITY: 

Presentation of the main reasons behind the decision to submit an application to the UNESCO 
Creative Cities Network and the expected medium and long-term impact of the designation for the 
sustainable development of the city, particularly over the next four years following the eventual 
designation (1200 characters maximum with spaces). 

Debrecenben a gazdasági megújulást és az új munkahelyek létrehozását követően, az 

egészségügy támogatása és a szociális biztonság kialakítása, a közösségi és a professzionális 

sportélet fellendítése, valamint a természetvédelem előtérbe helyezése után újabb, fontos lépés 

következik. A város befogadóképességének megerősítése, integráló szerepének növelése kerül 

előtérbe, mindenekelőtt társadalmi és urbanisztikai szempontból. Ehhez a humán fejlesztéshez a 

következő években a kultúra, az irodalom és más kreatív területek erőforrásait fogjuk használni. 

Ezek fenntartható módon élénkítik a gazdaságot, hozzájárulva a polgárok egészségéhez és 

jólétének növeléséhez. 
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A cím elnyerése esetén a Kreatív Városok hálózatában Debrecen egy olyan kulturális közösséget 

reprezentál, amely nemcsak nyelvi szigetet képez Európa közepén, hanem közvetítő szerepet is 

játszik a környezetében élő társadalmak, sőt a távolabbi kultúrák felé. 

 

9. PREPARATION PROCESS FOR THE APPLICATION:  

The design and preparation of the application submitted by the city must involve stakeholders in 
the creative field concerned, drawn from the private and public sectors, academia and civil society, 
as well as creators, professionals and practitioners. Describe how each of these groups have been 
consulted and/or engaged in the process of preparing the application; and how each group will 
benefit from the designation and membership to the Network (1200 characters maximum with 
spaces). 

A pályázat előkészítését a város a Méliusz Könyvtárral, a Debreceni Irodalom Házával, a 

Csokonai Színházzal, a Debreceni Egyetemmel és a Református Kollégiummal közösen végzi. 

Az intézmények által alkotott háló átszövi a város társadalmát, más partnereket, külső 

kapcsolatokat is becsatol. Külön munkacsoport foglalkozott az adatok gyűjtésével és a kreatív, 

kommunikációs kérdésekkel. A társadalmasítás során több tucat helyi szereplővel (civilek, 

vállalkozások, oktatási intézmények, alkotók, kutatók) vette fel a kapcsolatot, tartott folyamatos 

egyeztetéseket. A pályázatról tudósított a média, zajlottak disszeminációs események is. A város 

a szereplők által megfogalmazott elképzeléseket a már létező formákon (pályázatok, ösztöndíjak, 

egyéb támogatások) túl kreatív platformok, hubok megszervezésével igyekszik fenntartható 

módon segíteni a jövőben. Ezek ösztönzik az együttműködéseket, melyekből új produktumok, 

gyakorlatok születhetnek, építik az egyes közösségeket, segítik azok láthatóvá válását, 

kapcsolataik építését a városon belül és kívül.  
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10. COMPARATIVE ASSETS OF THE APPLICANT CITY MADE AVAILABLE TO THE 
NETWORK: 

In the following fields, applicant cities are invited to present their main cultural assets – particularly 
those in the creative field concerned – that may be highlighted and tapped into locally and 
internationally to further the Network’s objectives: making creativity, especially in the creative field 
concerned, an essential driver of sustainable urban development. Applicants are strongly advised 
to avoid presenting lists and to provide succinct and relevant information supported with data and 
examples, so that the city’s cultural and creative assets can be assessed properly (1000 
characters maximum with spaces for each field). 

10.1 Role and foundations of the creative field concerned in the city’s history and development 

Amióta Debrecen a 16. század közepén csatlakozott a vallási reformáció nemzetközi hálózatához, 

a kultúra és a kézművesség vált a város fejlődésének motorjává. Folyamatosan bővült az oktatási 

rendszer, gyarapodtak a könyvtárak, erősödött a nyomdaipar és más kreatív tevékenységek. E 

távlatos gondolkodás következményeképpen ma mintegy 120 ország 7000 külföldi diákja tanulhat 

a város két kiváló, jelentős könyvtárakkal rendelkező egyetemén. A debreceni kreatív ipart 

számos innovatív vállalkozás gazdagítja, például az idén 460 éve működő Alföldi Nyomda. A 

város úgy vált a magyar kulturális élet jellegzetes központjává, hogy szoros nemzetközi 

együttműködések is létrejöttek. Debrecenhez vagy a szűkebb régióhoz kötődik a magyar irodalom 

számos alkotója: a nemzeti himnusz költője (Kölcsey), a felvilágosodás és a nemzeti romantika 

irodalmának képviselői (Csokonai, Petőfi, Arany). 

    

10.2 Current economic importance and dynamism of the cultural sector and, in particular, of the 
creative field concerned. The information can be supported using: data, statistics, and 
other indicators on its contribution to economic development and employment in the city, 
number of cultural enterprises, etc. 

A szektornak Debrecenben nem csupán nagy múltja, hanem meghatározó jelene és ígéretes 

jövője is van. Az Alföldi Nyomdában nyomják a magyar irodalmi művek 80%-át. Városunkban 

három nagy könyvtár működik (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Méliusz 

Könyvtár, Kollégiumi Nagykönyvtár), illetve több mint hatvan vállalkozás kapcsolódik a 

könyvkiadáshoz, nyomdai tevékenységhez. A területen foglalkoztatottak száma a városban közel 

500 fő. További 40-50 alkotó nem foglalkoztatottként, hanem munkáltatóként vagy egyéni 

vállalkozóként adózik. Körülbelül 250 fő pedig ugyan Debrecenben végzi a munkáját, de az a cég, 

amelyik alkalmazza őket, a fővárosban van bejelentve és ott is adózik, mivel egy országos hálózat 

vagy nagyobb vállalat része. A városban több tucat kisebb-nagyobb könyvesbolt és antikvárium 

van, amelyek 50-60 embernek adnak munkát. Az irodalom Debrecenben tehát közel ezer ember 

megélhetését biztosítja. 

      

10.3 Different communities and groups engaged in, and/or that earn their livelihoods from, the 

creative field concerned 
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Városunk irodalmi életének meghatározó szereplője az alapítványi fenntartású, több mint hetven 

éves Alföld folyóirat és kiadó. Mellette működik egyedülálló tehetséggondozó műhelye, az Alföld 

Stúdió. A város irodalmi múltját a Debreceni Irodalom Házának gyűjteménye, illetve a Debreceni 

Református Kollégium könyvtári, múzeumi és levéltári gyűjteménye őrzi és mutatja be. A Méliusz 

Könyvtár Magyarország második legnagyobb nyilvános közkönyvtára, amely egyben a környező 

kistelepülések könyvtári ellátását is végzi. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

az egyetemi és nemzeti tudásvagyon őrzője, kezelője, mely támogató partnerként, inspiráló 

színtérként szolgál az egyetem és a város közössége, valamint a nemzeti kultúra számára.       

 

10.4 Major fairs, conferences, conventions, congresses, and other national and/or international 

events organized by the city over the past five years, aimed at professionals and 
practitioners in the creative field concerned (creators, producers, marketers, promoters, 
etc.)  

A nagy múltú, gazdag hagyományokkal rendelkező Debreceni Irodalmi Napok fő szervezője az 

Alföld Alapítvány. Az általában egy központi irodalmi téma köré szerveződő szakmai 

beszélgetéseken, könyvbemutatókon túl kiemelt eseménye a rendezvénynek az Alföld folyóirat 

szerkesztőbizottságának döntése alapján, az Alföld-díj átadása. 

Az Ady Endre Gimnázium az Olvass többet! határtalanul-magyarul olvasást népszerűsítő program 

10. évfordulója alkalmából szervezett Olvass többet! nemzetközi szakmai konferenciát  200 fő 

részvételével. 

2016-ban Kulturális wellness vagy tudományos műhely? címmel szervezett szakmai konferenciát 

a Debreceni Irodalom Háza 125 fő részvételével, melyen a tudományos kutatás és a múzeumi 

kikapcsolódás összefüggéseit vették górcső alá. 

KULTOK néven szervezett konferenciát több éven át a kulter.hu a kortárs irodalom kérdéseiről. 

      

10.5 Major festivals, conventions and other large-scale events organized by the city in the past 
five years in the creative field concerned and aimed at the general audience at the local, 
national and/or international level. 

A Debreceni Költészeti Fesztivál 18 éve ünnepli minden áprilisban a költészetet irodalmi esteken, 

könyvbemutatókon és változatos aktivitásokon (pl. KirakaTransz, versvillamos, koncertek) 

keresztül. 

 

A Debreceni Ünnepi Könyvhét több évtizede az írók és olvasók, a könyvszakma és a vásárlók 

találkozásának fesztiválja: könyvvásár és programkavalkád kulturális intézmények, civil 

szervezetek és helyi irodalmi szervezetek, műhelyek bevonásával. 

A Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében 2007-ben elindított Méltóság Mezeje programsorozat 

a hospice és palliatív szemlélet lényegének megismertetését tűzte ki célul. Ennek keretében írja 

ki minden évben a Hospice Ház a Méltóság Irodalmi Pályázatot, amelyre általános iskolások 



 

10 
Application Form 2021 

 

alkotásait várják, vers, mese, novella és esszé kategóriában. A város valamennyi középiskolája 

csatlakozott az eseményhez, az érzékenyítő foglalkozások után több száz pályamunka kerül 

elbírálásra minden évben. 

      

10.6 Main curriculum mechanisms, courses and programmes aimed at promoting culture and 
creativity, as well as arts education in the creative field concerned across different 
educational levels 

Az irodalom oktatása Debrecenben számos intézmény, szervezet alapfeladata. Beépül a 

közoktatásba, ez az iskolai és nyilvános könyvtárak missziója. Ezen túl kiemelkedő jelentőségű 

az Alföld Stúdió, amely egy több évtizede működő irodalmi tehetséggondozó műhely, melynek 

számos szépírót, kritikust, irodalomtörténészt köszönhet Magyarország. A Csokonai Színház 

Csokonai Ifjúsági Programja 2014 óta kezdeményez párbeszédet a fiatalokkal. Irodalmi szövegek 

feldolgozásával értelmez társadalmi problémákat a színház nyelvén. Több mint 9000 különböző 

korú fiatalhoz jutottak el, mintegy 60 iskolát látogatnak rendszeresen osztálytermi előadással, 

drámaórával. Számos intézmény és civil szervezet hirdet rendszeresen szavaló- és mesemondó 

versenyeket, melyek hosszú hagyománynak örvendenek városunkban. A DIH olyan programokat 

indított, amelyek a gamifikáció segítségével vonnak be fiatalokat a debreceni irodalmi életbe.  

 

10.7 Lifelong learning, tertiary education, vocational schools, training centres, residencies and 

other complementary education institutions specialised in the creative field concerned  

A  Debreceni Református Hittudományi Egyetem képzésein tanítók, ifjúságsegítők tanulhatnak, 

kínálatuk között szerepel drámaterápiás, irodalomterápiás képzés is. 

A Debreceni Egyetemen a bölcsészképzésen belül, alapképzést nappali tagozaton 23 szakon 

választhatnak a jelentkezők, többek között a magyar nyelv és irodalom szakot; más irodalmak és 

kultúrák képzéseit; valamint a fordító-tolmács szakot. Az Általános Orvostudományi Karon és a 

Népegészségügyi Iskolában közel 5000 hallgató tanul. F 

A Debreceni Szakképzési Centrumnál nyomdaipari technikusi, kiadványszerkesztői technikusi, 

könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó, nyomdaipari gépmesteri szakon az elmúlt években mintegy 

200 diák tanult, akik szakmai gyakorlatukat az Alföldi Nyomdánál, a Kartonpacknál és további 

debreceni vállalkozásoknál végezték. 

     

10.8 Research centres, specialized institutes and programmes that focus on research and 

development in the creative field concerned 

Városunkban az irodalom- és nyelvtudományi kutatásoknak a 16. századtól kezdve vannak 

hagyományai. Napjainkban a DAB szakbizottságaiban és a Debreceni  Egyetem tudományos 

műhelyeiben folynak professzionális irodalomtudományi kutatások. Az egyetemen könyvtár- és 

információtudományi műhelyek is vannak, illetve az irodalom és nyelvtudomány 
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segédtudományait is magas színvonalon művelik. Debrecen maga is támogat olyan kutatásokat 

és publikációkat, amelyek a város alkotóit vagy irodalomtörténetét vizsgálják, ezeket a díjakat 

többnyire a város napján adják át, amely Magyarországon a költészet napjával esik egy időpontra 

(április 11.). A város által alapított Debrecen Kultúrájáért Alapítvány is rendszeresen nyújt irodalmi 

kutató ösztöndíjakat. Az Alföld folyóirat támogatásával irodalomtudományi monográfiák és 

tanulmánykötetek jelennek meg. Az Alföld-díjat 1978-óta ítélik oda költők és írók mellett 

kutatóknak is. 

      

10.9  Recognized infrastructure for the creation, production and dissemination of activities, 
goods and services in the creative field concerned, at the professional level (for example, 
centres for professionals, cultural enterprise incubators, chambers of commerce with 
specific programmes for cultural goods and services, etc.) 

A kreatív területen alkotó, kutató szakemberek számára a város, a felsőoktatási intézmények és 

a civil szervezetek számos lehetőséget, szolgáltatást és programot kínálnak. A legjelentősebbek 

ezek közül a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, a Kollégiumi Nagykönyvtár, 

valamint a Méliusz Könyvtár, melyek egyszerre kutató központok, és szakmai programok 

(találkozók, konferenciák, workshopok stb.) megvalósítói.  

A Debreceni Irodalom Háza őrzi, megóvja, a tudományos kutatás számára hozzáférhetővé teszi, 

közvetíti és folyamatosan gyűjti a debreceni irodalomtörténet dokumentumait. Így az írók, költők, 

kéziratait, hagyatékát, az irodalmi élet és az irodalomszervezés anyagát. Teljességében és 

gazdagságában egyedülálló a vidéki gyűjtemények között.  

 

Az Alföld Alapítvány változatos témájú kerekasztalbeszélgetések szervezője, irodalmi pályázatok 

kiírója, országos szinten is egy szakmai hálózati gócpont. 

 

10.10  Main facilities and cultural spaces dedicated to practice, promotion and dissemination 
in the creative field concerned and aimed at the general public and/or specific audiences 
(such as youth, women, vulnerable groups, etc.)  

Debrecen és a környező települések irodalmi programjainak és rendezvényeinek (író-olvasó 

találkozók, könyvvásárok, fesztiválok) döntő hányadát a Méliusz Könyvtár szervezi. Szolgáltatásai 

a központ mellett tizennégy fiókban több tízezer olvasó és látogató számára hozzáférhetők. Az 

egyéni felhasználók mellett olvasókörök, versbarát körök és amatőr alkotó csoportok vannak 

kapcsolatban az intézménnyel. A könyvtár az egészségmegőrzés és a mentális jólét kialakítása 

és megőrzése érdekében számos programot szervez. Külön figyelmet fordít arra, hogy a siketek 

és a gyengén látók számára programokat szervezzen, illetve a társadalmat problémáikra 

érzékennyé tegye. Könyvtári szolgáltatást alakítottak ki a dialízis központ betegei számára is. 

Hasonló célokat szolgál a Debreceni Irodalom Háza, amely irodalmi kiállításokat és irodalmi 

rendezvényeket szervez. 
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10.11  Present a maximum of three major programmes or projects developed by the city in 

the past three years to promote wider participation in cultural life in the creative field 
concerned, particularly those aimed at disadvantaged or vulnerable social groups 

A „Méltóság mezeje” évente tíz hónapot felölelő érzékenyítő, szemléletformáló program általános 

és középiskolás gyerekek részére, amely során szakemberek beszélgetnek velük az elmúlásról. 

A programot egy irodalmi pályázat zárja, melyre több száz gyerek adja be jelentkezését vers-, 

novella- és mese műfajokban. Témái: a veszteség feldolgozása, az életvégi emberi méltóság, a 

halál tabujának legyőzése. A program célja, hogy a résztvevők együttérző, gondoskodó, cselekvő 

felnőttekké váljanak. 

Az „Élő Könyvtár” projekt az elfogadás és az esélyegyenlőség előmozdítására irányul a közvetlen 

találkozás és a személyes élmény megszerzésének módszerével. Rövid, személyes 

beszélgetések keretében önkéntesek mesélnek életükről, így oldják fel az általuk képviselt 

csoporttal szembeni előítéleteket. Ezek az önkéntesek érkezhetnek más kultúrájú, vallású 

országból, de lehetnek különböző addikciókkal küzdő személyek is.  

      

10.12  Present a maximum of three major programmes or projects developed in the past 
three years in the creative field concerned that have helped to create and/or strengthen 
relations of cooperation between different actors, including the city, the private sector, 
creators, civil society, academia and/or other relevant stakeholders  

Az irodalmi programokat, könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat több kulturális intézmény és 

civil szervezet közösen valósítja meg szoros együttműködésben.  

Az évtizedes hagyományokra visszatekintő Debreceni Ünnepi Könyvhét programsorozata a 

könyvkiadók és könyvesboltok, antikváriumok vására minden év júniusában. Az újonnan 

megjelenő könyvek köré szerveződő beszélgetéseken a városban élő írók, költők, színészek, 

művészek, helytörténészek kiemelt figyelmet kapnak, és a Debreceni Egyetem oktatói és hallgatói 

is állandó vendégeink. Az irodalom mellett rendszeresen megjelennek a társművészetek, a 

könyvművesség és a szakoktatás. 

A város csatlakozott az Irodalom éjszakája EUNIC-programsorozathoz, mely 2019 óta minden 

évben több mint ezer fő látogatót vonz. 

 

A Térey Könyvünnep Debrecen legfrissebb kortárs irodalmi fesztiválja, amely a várost imaginárius 

térként beszéli el. 

      

10.13  Role and impact of the main professional, industrial or sectoral, and non-governmental 

civil society organizations that are active in the city in the creative field concerned 

Debrecenben több mint 1600 civil szervezet működik, amelyből 200 a kultúra területén 

tevékenykedik. Mindenekelőtt közösségépítő szerepük van (olvasókörök, versbarátkörök) és 

alulról jövő kezdeményezéseket valósítanak meg. Például a Művésztér Egyesület közterületen 

felállított könyvszekrénye, amelyet a köré szerveződő közösség tart fenn. Ezek közül 



 

13 
Application Form 2021 

 

jelentőségében kiemelkedik az Alföld Alapítvány. Az ipari szereplők közül az Alföldi Nyomda 

emelkedik ki, amelynek a társadalmi szerepvállalása a nyomdaipari hagyományok ápolásában, 

rendezvények támogatásában és a szakoktatásban való részvállalásában nyilvánul meg. 

A városban működő könyvtárak 35 000 főt érnek el, akik évente 700 000 dokumentumot 

kölcsönöznek. Ezek az intézmények több mint 1500 ingyenesen látogatható irodalmi programot 

szerveznek, amelyeken több tízezren fordulnak meg.  

      

10.14  Main initiatives, policies, guidelines, programmes and measures, implemented by the 
city in the past five years to improve the status of creators and professionals and to support 
creative work, particularly in the creative field concerned 

Debrecen minden évben különböző pénzügyi alapokat hoz létre, illetve több díjat, ösztöndíjat ítél 

oda a régió irodalmi alkotóinak elismerésére, támogatására. Ösztönzi az alkotókat műveik 

kiadására és támogatja az elméleti, gyakorlati kutatást. Lehetőséget ad irodalmi, kulturális és 

művészeti folyóiratok megjelentetésére, kortárs irodalommal foglalkozó online portálok működési 

költségeinek fedezésére. 

Egy részüket a város közvetlenül ítéli oda az alkotóknak, úgymint a Csokonai-díjat, a Kölcsey 

Ferenc-ösztöndíjat vagy az Önfoglalkoztató Művész Ösztöndíját. A Kulturális Alapra pedig minden 

évben közvetlenül a városhoz lehet pályázni. Továbbá különböző alapítványok, mint például a 

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány is támogat irodalmi szereplőket. A helyi alkotók több mint 65 

millió forint támogatást kaptak az elmúlt 5 évben. 

      

10.15  Main initiatives, policies, guidelines, programmes and measures, implemented by the 

city in the past five years to support and enhance local cultural industries in the creative 
field concerned  

Debrecen 2018-ban pályázott az EKF címre. A pályázat szövegében és az egyeztető fórumokon 

számos iránymutatást fogalmaztunk meg a terület számára. Ekkor újítottuk meg kulturális 

stratégiánkat, amely külön fejezetekben foglalkozik az irodalommal és intézményeivel. Ezt 

megelőzően már kialakultak azok az egyeztető fórumok, amelyek az ágazat szereplői között 

biztosítanak rendszeres egyeztetéseket, például az irodalmi nagyrendezvények szervezésekor. A 

stakeholderek bevonására és az érdeklődő lakosok tájékoztatására is az EKF kapcsán alakult ki 

új rendszerünk, aminek hasznát vettük ennek a pályázatnak a megírásakor is, hiszen a jó 

kapcsolat miatt még a járvány idején is több mint harminc intézménnyel, NGO-val és alkotóval 

egyeztettünk az online találkozókon. A város ösztönzi a kultúra és a gazdaság közötti 

együttműködések erősödését lokális és nemzetközi kontextusban, ennek mediátora a város 

gazdaságfejlesztési cége, az EDC Debrecen Urban and Economic Development Center. 

      

10.16  Main international and/or regional cooperation initiatives in the creative field 

concerned, developed with cities from different countries in the past five years 
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Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében Debrecen két jelentős méretű 

projektben nyert támogatást. A Csokonai Színház partnerei között van a nagyváradi Szigligeti 

Színház, amely elkötelezett közvetítője az irodalom színpadi megjelenítésének. A TRANS / 

MISSION projektben Debrecen 2017-től öt kelet-európai város – köztük a City of Literature Lviv – 

színházával működik együtt. 

A pandémiás helyzetre adott reakcióként, a Méliusz Könyvtár a kölcsönzést és visszavitelt 

személyes találkozás nélkül oldotta meg. A könyvautomata projektet a Eurocities hálózat 

keretében is bemutatták a tagvárosoknak, mint innovatív jó gyakorlatot. 

Debrecen idén csatlakozott a Europe at Home projekthez, amely minden résztvevő városból egy 

irodalmi szerzőt és egy fotóst hívott meg, hogy a pandémia okozta társadalmi elszigeteltségen 

keresztül mutassák be városukat.  

      

10.17 Major programmes or projects implemented in the last three years that directly or indirectly 

support and create synergies with at least one of the other creative fields in the Network 

Az irodalom és más kreatív területek közt az elmúlt három évben aktív együttműködések 

szövődtek.  

A Vojtina Bábszínház Mesepont programja 2018 óta az irodalom, a kézművesség és a 

népművészetek között teremt kapcsolatot a gyermekek számára. Hogy oldja izoláltságukat a 

karantén alatt, a programsorozatot 2020 óta online közösségi kézműves foglalkozások 

formájában továbbra is működteti.  

A  Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár a DEMEK-kel közösen 2020-ban indította 

el a Könyvpatika című projektet. A könyvek különleges válogatása elsősorban egyetemi hallgatók 

mentálhigiénés egészségmegőrzését támogatja.  

A pandémia ellenére elindítottuk a Térey Könyvünnepet, amelyen kiemelt szerepet kapott a film 

és a zene.  

A Magdafest Szabó Magda írónőnek állít emléket, középpontjában a női sorsok, női témák, női 

alkotók állnak. Egy héten át irodalmi, színházi, zenei, képző-, tánc- és filmművészeti programok 

színesítik a kulturális kínálatot. 

      

10.18 Main international cooperation initiatives and/or partnerships developed in the past three 

years involving at least two of the seven creative fields covered by the Network 
(crosscutting and/or trans-sectoral projects) 

A számos nemzetközi kapcsolat és együttműködés közül kiemelkedik Debrecen és a régió 40 éve 

létező kulturális és diplomáciai kapcsolata Tojamával (Japán). Eddig közel 2500 tojamai és hajdú-

bihari, debreceni művész mutathatta be tehetségét egymás országában. 2019 óta újabb közös 

programok, művésztáborok, workshopok, koncertek, kiállítások, színházi és bábszínházi 
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produkciók, rezidens programok és kis létszámú művészeti csoportok cserekapcsolata, 

könyvadományok jelzik, hogy a kapcsolat élő és gyümölcsöző. A 2020-as évekre szóló terveket 

együttműködési megállapodás rögzíti. Idén ez a kapcsolat azáltal fejlődött, hogy nemcsak haiku 

versenyt rendeztünk, hanem kalligráfiai kiállítást és könyvet is készítettünk az alkotásokból. A 

Nagyváradi Vármúzeum és Várostörténeti Múzeum (Románia) és a Debreceni Irodalom Háza 

2018 óta több kreatív területet (kézművesség, zene, irodalom) ötvöző programot valósítottak meg.  

 

10.19 Main facilities and infrastructure made available as well as events (fairs, conferences, 

conventions, etc.) organized by the city in the past three years aimed at promoting the 
creative fields covered by the Network, other than the selected creative field in the 
application   

A CSAK Design 2018-ban tartotta első vásárát Debrecenben azzal a céllal, hogy felkarolja a 

városban és vonzáskörzetében működő tervezők munkásságát. Fontosnak tartják, hogy a 

kézműves alkotókon kívül zenészek és a kulturális szcéna más szereplői is megjelenjenek.  

Tavaly ősszel adták át a felújított Tímárház és Kézművesek Házát. A műhelysor átalakításával 

országosan is egyedülálló módon látványműhelyeket hoztak létre, ahol a látogató a népi 

kézműves mestereket munka közben láthatja. Be is kapcsolódhat a munkába. Jelenleg 

szappanfőző, hímző, fazekas, sajtkészítő, bőrműves, szűrrátétes, nemezkészítő és csipkeverő 

mester végez itt alkotótevékenységet. 

 

    10.20 Provide detailed information of the city’s overall proceeds and expenditures over 

the last five years, showing amounts devoted to and generated from the creative field concerned 

Debrecen 2017-ben 220 millió euróból, 2018-ban 240 millió euróból, 2019-ben 490 millió euróból, 

míg 220-ban 450 millió euróból gazdálkodott. Az utolsó lezárt év visszaesését a pandémia okozta, 

de a város költségvetése egyensúlyban tudott maradni. Kulturális kiadásai és bevételei az elmúlt 

öt pénzügyileg lezárt évben is végig egyensúlyban maradtak. 2016-ban ez az összeg 13 millió 

euró volt, 2017-ben több mint 18 millió euró, 2018-ban közel 18 millió euró, 2019-ben pedig már 

több mint 22 millió euró. A koronavírus járvány 2020-ban azonban a kulturális szektort is érintették, 

a bevételek és a kiadások is majdnem 10 %-al estek vissza, valamivel több, mint 20 millió euróra. 

A pandémia negatív hatásai (saját bevételek elmaradása stb.) várhatóan idén is érezhetők 

lesznek, de a város vezetése tudatosan próbálja a negatív gazdasági hatások ellenére is 

megőrizni a szektor működőképességét. 

 
 

 
      



 

16 
Application Form 2021 

 

  



 

17 
Application Form 2021 

 

11. CONTRIBUTION TO ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE NETWORK 

In this section, the applicant cities are invited to present an appropriate medium-term (four-year) 
action plan describing the main initiatives that the city commits to implement and achieve the 
Network’s objectives: using creativity as a driver of sustainable development at the local and 
international levels.  

The proposed initiatives must correspond to the objectives and the areas of action specified in the 
Mission Statement of the Creative Cities Network1. Applicant cities are requested to have a 
thorough understanding of this document before filling in this section. The action plan and its 
proposed initiatives should be realistic, coherent and feasible, and in line with the United Nations 
2030 Agenda for Sustainable Development. It is recommended to describe the main planned 
initiatives in a meaningful manner rather than multiple theoretical lists of actions. In case of 
designation, the city will be expected to implement this action plan and to report on its 
implementation of the plan via the compulsory quadrennial Membership Monitoring Report (in 
other words, in case of designation following the 2021 Call for Applications, the city shall submit 
its first report in 2025). 

11.1 Presentation of a maximum of three major initiatives, programmes or projects aimed at 

achieving the objectives of the Network locally (city level) by enhancing the role of culture 
and creativity in the sustainable development of the city 

It is recommended that two of the proposed initiatives should correspond to the creative field 
concerned and one of the initiatives presented should be of a cross-cutting nature and link 
with at least one of the other creative fields covered by the Network. The presentation of the 
proposed initiatives should notably include the scope, objectives, outreach and stakeholders 
(partners, participants and beneficiaries), the expected results and impact to highlight the 
quality, diversity and innovation of the approach. Initiatives supported by the city involving 
the public and private sectors, civil society, professional associations and cultural institutions 
are encouraged (3500 characters maximum with spaces).  

   

Célunk, hogy az egészséget, az inkluzivitást és az esélyegyenlőséget erősítő projekteket 

indítsunk, amelyek a város és a régió széles közönségét rendszeresen szólítják meg. 

Mesélő város, elbeszélt életek 

Debrecenre jellemző, hogy emlékezete elsősorban nem épületekben, hanem szövegekben él. 

Ezeket az erre hivatott intézmények, valamint a közösség is folyamatosan archiválja. A 

történetmesélés segítheti a saját és az idegen közti párbeszédet, lehetővé teszi az örömök 

kölcsönös megosztását, valamint gyógyíthatja a traumákat.  

„Műfordítók és szépírók városa”: a Debrecenhez kötődő alkotók lakóhelyeinek, iskoláinak virtuális 

megjelölése azokkal a szövegekkel, amelyeket vagy ők fordítottak a világirodalomból, vagy tőlük 

fordítottak idegen nyelvre. 

                                                             
1  https://en.unesco.org/creative-cities/sites/default/files/uccn_mission_statement_en.pdf 

https://en.unesco.org/creative-cities/sites/default/files/uccn_mission_statement_en.pdf
https://en.unesco.org/creative-cities/sites/default/files/uccn_mission_statement_en.pdf
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Nemzetközi partnerek bevonásával tudományos és népszerűsítő workshopokon dolgozzuk fel 

egyrészt az irodalom szerepét a városi emlékezetben, másrészt vizsgáljuk a városterek és a 

városi mitológiák kölcsönhatását. 

A könyv útja 

Az Önkormányzat segíteni kívánja a könyvszakmában részt vállaló szereplők együttműködését 

és innovatív kezdeményezéseit. A szereplők közös munkája hozzájárul a közösségi lét újfajta 

megéléséhez és a társadalmi felelősségvállalás kiteljesedéséhez. Megszólaláshoz segítjük 

azokat a hátrányos helyzetű csoportokat, amelyek tagjai kevésbé férnek hozzá a kultúrához, vagy 

nem részesülnek az irodalom gyógyító erejéből. A projektben kidolgozott disszeminációs 

gyakorlatainkat a Hálózat tagjai számára a saját adottságaikhoz igazítható ötletekként kínáljuk. 

„A könyv barátai”: az Önkormányzat által adományozandó címet az állami, magán és civil szektor 

ama közösségei, cégei nyerhetik el, amelyek elősegítik a könyv, az olvasás és az irodalom 

fennmaradását és terjesztését. 

„Szöveg/Kép”: a debreceni tipográfia, a könyvillusztráció és könyvkötészet kézműves 

hagyományainak kreatív megújítása, közösen a különféle szektorok szereplőivel. 

Irodalmi orvosság 

Az olvasás kultúrája, a könyvekkel, az irodalommal való közösségi vagy egyéni találkozás 

bizonyítottan terapikus hatású: balzsamír a fájdalomra és a magányra, gyógyszer a csalódásra 

és az elkeseredésre, reményt ad a nehéz élethelyzetekben. A kultúra és az irodalom úgy gyógyít, 

hogy közvetlenül képes hozzájárulni a polgárok egészségéhez és jólétük növeléséhez. 

Debrecenben az elmúlt évek közvetlen egészségipari fejlesztései és a betegellátás tökéletesítése 

után a következő években immár a város nyitottságának megerősítése, integráló szerepének 

növelése kerül előtérbe, a kultúra, az irodalom és más kreatív területek erőforrásainak 

kiaknázásával. 

„A természet könyve”: a debreceni botanika és könyvkultúra évszázadok óta szoros 

kapcsolatának kreatív megújítását elősegítő természetművészeti és gasztroirodalmi programokat 

szervezünk. 

„Gyógyító üzenetek”: a kultúrához való hozzáférést elősegítő új módszerek alkalmazása az 

irodalom, a képzőművészet és zene területén. 

 

11.2 Presentation of a maximum of three major initiatives, programmes or projects aimed at 
achieving the objectives of the Network on an international level, particularly those involving 

other member cities of the Network 

The presentation of the proposed initiatives should notably include the scope, objectives, 
outreach, stakeholders (partners, participants and beneficiaries) and expected results and 
impact, to highlight the quality, diversity and innovation of the approach. Initiatives 
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supporting the extension of the Network in under-represented regions and countries, as well 
as actions involving cities in developing countries to strengthen North-South and South-
South cooperation, are encouraged. A cross-cutting initiative linking several of the creative 
fields covered by the Network may be presented (3500 characters maximum with 
spaces).  

 

Az irodalom személyközi kapcsolatokban képes kifejteni gyógyító erejét, segíteni a nyelvek és 

kultúrák közti átjárást. Célunk, hogy Debrecen hagyományos oktatási és kulturális integráló 

funkcióját tovább fejlesszük a közép-európai régióban és megerősítsük Afrika irányába. 

Trans/Scription  

Az Agenda 2030 alapelveire épülő projektünk kortárs színházi és bábszínházi előadásai, 

színházpedagógiai programjai a különböző kultúrák közeledését segítik. A projekt az irodalmon 

és a performatív művészeteken kívül számos más kreatív területet is integrál: a képző- és 

iparművészetet, a táncművészetet és a zeneművészetet. Együttműködve a régió színházaival és 

művészeti egyetemeivel vándorfesztivált indítunk. Önálló műhely gondozza a megszületett művek 

fordítását és színpadra állítását. Megszervezzük a vásári bábhősök nemzetközi fesztiválját. A 

színpadi megvalósulások a marginalizált csoportokat és egyéneket segítik hozzáférni a kulturális 

javakhoz. Célunk, hogy a projektbe minél több Kreatív Várost kapcsoljunk be, illetve a jó 

gyakorlatok adaptálhatóvá válhassanak. 

Poetry Therapy 

A program lehetővé teszi az orvos-beteg kapcsolat elmélyítését, csökkenti a idegenségérzetet. 

Javítja a kultúraközi megértést a Debreceni Egyetemen tanuló afrikai orvostanhallgatók, illetve az 

itt kezelt magyar betegek között. Erősíti az afrikai diákok otthonosságérzetét városunkban, 

lehetővé téve számukra kultúrájuk megjelenítését, illetve a magyar kultúra jobb megismerését. A 

projektünkben alkalmazott módszereket és tapasztalatokat az afrikai hallgatók szülőhazájukban 

vagy más későbbi szolgálati helyeiken is tudják alkalmazni. Az UNESCO Afrika-stratégiáját és a 

2030 Agenda alapelveit tehát a fentiek szerint érvényesítjük.  

Search light 

A kezdeményezés, összhangban az UNESCO Afrika-stratégiájával és a posztkolonializmus 

belátásaival, a Hálózattól jelenleg még távolabb álló afrikai régiók számára olyan módszereket és 

projektlehetőségeket ajánl a kulturális fejlődéshez, amelyek kevés erőforrást igényelnek. Olyan jó 

gyakorlatok adaptálását teszi lehetővé számukra, amelyek segíthetik a konfliktusban álló 

közösségek közeledését. A városdiplomáciai és a rezidens programunkra alapozva vállaljuk, hogy 

a pályázat során szerzett tapasztalatainkat megosztva partnerei leszünk afrikai városoknak 

abban, hogy bekapcsolódjanak a Kreatív Városok Hálózatba. 

 

11.3 Estimated budget for implementing the proposed action plan 
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It is recommended to present the estimated overall annual budget for implementing the 
proposed action plan over a period of 4 years, as well as the respective percentages that 
will be earmarked to local and international initiatives. All of the resources that the city 
expects to contribute should be mentioned, not only including financial resources but also 
other resources (personnel, facilities, etc.). Please indicate any existing funding or 
envisaged funding opportunities with national, regional and international funding agencies 
such as development banks and institutions, in order to complement the budget from the 
Municipality itself. Alternative and innovative fundraising mechanisms may be presented 
(1000 characters maximum with spaces). 

The evaluation will not be made on the basis of the size of the proposed budget but in terms 
of its feasibility, coherence, achievability and sustainability in relation to the proposed action 
plan.  

 

A cselekvési terv megvalósításához a város saját forrásait kívánja elsősorban felhasználni, de az 

NGO-k és a helyi vállalkozók bevonása vélhetően további forrásokat is megmozgat majd. Célunk 

az, hogy az első évben 40%-al növeljük a közvetlenül irodalmi célokra fordított összegeket. A 

második évben szeretnénk elérni az 50%-ot, majd ezt követően évi 2-3%-al kívánjuk növelni a 

ráfordításokat. A célunk ezzel nem csupán az, hogy a programokat finanszírozzuk. Mint a 10.20-

as pont mutatta, a koronavírus járvány a teljes kulturális szektort sújtotta. Szeretnénk, ha a 

források növelésével hozzá tudnánk járulni az ágazat revitalizációjához. 

   

11.4 Intended structure for the implementation and management of the action plan 

Presentation of the organization and governance structure of the city, as well as the 
resources in terms of personnel and/or the entity that will be established to ensure the 
planning and implementation of the proposed action plan and an active contribution by the 
city to the achievement of the Network’s objectives. It is recommended that the person in 
charge of this team or entity will also be the focal point of the city in case of designation. 
Brief presentation of the organizational structure and the planned working arrangements of 
the entity, as well as the details of the potential partners to implement the action plan along 
with the names, designations and contact details of key experts, non-governmental 
organizations (NGOs) and academic institutions, may also be provided (1500 characters 
maximum with spaces). 

 

A cselekvési tervet a város és a pályázat kidolgozásában szerepet kapó partnerek alkotta 

menedzsment valósítja meg. A Városháza lesz az a szervezet, amely irányít és a külső és belső 

kapcsolatokat tartja. A feladat megvalósításában számos intézményi és civil partner lesz 

segítségére a Városháza segítségére.  Tagjai intézmények közül a Méliusz Könyvtár (ennek 

igazgatója, a kultúráért felelős alpolgármesterrel a program lebonyolításáért felelős vezető, a 

nyertes pályázat esetén a fő kapcsolattartó),  a Csokonai Színház és a Vojtina Bábszínház, a 

Debreceni Irodalom Háza, a Debreceni Egyetem és a Református Kollégium. A menedzsmenthez 

számos intézményi partner csatlakozik. Egyes partnerek több projektben is részt vesznek, ekként 
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erősítve a hálózat, a kreatív terület építését. Terveink szerint számos civil partner és gazdasági 

szereplő elköteleződik az ügy mellett. Közülük kiemelt szerepet visz majd az Alföld Alapítvány 

(folyóirat-kiadás, tudományos és művészeti események szervezése), az Alföldi Nyomda (kreatív 

ipari együttműködések), és különböző oktatási intézmény, így a Tankerület és a Debreceni 

Szakképzési Centrum (edukációs programok).  

 

11.5 Intended plan for communication and awareness-raising  

Presentation of a comprehensive communication and awareness-raising strategy and plan 
for promoting the Network and its objectives to a wide audience, as well as the expected 
outcomes and impact of this plan (1500 characters maximum with spaces).  

 

A város és a projekthez partnerként kapcsolódó intézmények kommunikációs hálója széles 

társadalmi elérést biztosít, ami különösen a városban élő afrikaiak kultúrájának megismertetése 

és elfogadtatása szempontjából fontos. Az együttműködő partnerek között szerepelnek 

országosan is ismert print és online irodalmi folyóiratok. A városon belüli kommunikációban 

kiemelt partner a Médiacentrum, amely különböző felületein (Debreceni Korzó, televízió, dehir.hu)  

biztosít rendszeres megjelenést, segít az országos – közszolgálati – médiumok elérésében. Ez 

utóbbi felületek alkalmasak arra, hogy a közösség jólétét és mentális egészségét szolgáló 

programokat népszerűsítse és a Network többi tagját a közösséggel megismertesse. A 

pályázathoz készülő honlap és közösségi-média felületek aktív, folyamatosan frissülő csatornák. 

A Network értékeinek disszeminációban egyrészt a menedzsment, másrészt a programokért 

felelős kulturális partnerek, harmadrészt pedig a bekapcsolódó gazdasági szereplők vesznek 

részt. Közös munkájuk következtében egy olyan inkluzív közösség jön létre, amely közös 

értékekben hisz. Kiemelt figyelem fog irányulni a fiatalok elérésére az általuk használt 

csatornákon. Ez az összetett kommunikációs rendszer biztosítja a Network tagjainak 

bemutatását, az együttműködések megismertetését, illetve segít az UNESCO Agenda céljainak 

közvetítésében.  

   

12. SUBMISSION OF THE MEMBERSHIP MONITORING REPORT  

☐ By checking the box, the city if designated commits to provide every four years, a 

Membership Monitoring Report as requested by UNESCO, which provides detailed 
information on the effective implementation of activities related to its designation as a 
UNESCO Creative City and its impact. The first such report will be expected in 2025 for 
cities designated following the current Call for Applications.  

13. PARTICIPATION IN THE ANNUAL CONFERENCES OF THE NETWORK 

☐ By checking the box, the city if designated commits to ensure the participation of a 
delegation from the city, including at least one representative, ideally together with the 
Mayor, in the Annual Conferences of the UNESCO Creative Cities Network and shall be 
responsible for covering any travel, accommodation and other subsistence costs incurred. 
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In the event that more than one representative attend (not including the Mayor), it is 
recommended that the aforementioned city focal point should be included. 

14.  PROVIDING INFORMATION TO THE SECRETARIAT  

☐ By checking the box, the city if designated commits to provide regular up-to-date key 
information related to the implementation of the city’s membership, notably any change in 
the contact details including the Mayor, the focal point and other contact persons (see 
sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

15.  DISSEMINATION OF INFORMATION PROVIDED BY UNESCO  

☐ By checking the box, the city if designated commits to regularly disseminate information 
as well as communication materials shared by UNESCO through the city’s communication 
and social media platforms. The main communication contact alongside the main executive 
contact (please refer to Section 3.4) shall be responsible for undertaking this task and 
keeping the UNESCO Secretariat informed in this regard. 

16. COMMUNICATION MATERIALS 

In order to prepare communication materials about your city in the event of its designation, please 
complete the following fields. This information will be used on the UNESCO website and in other 
communication materials of the UNESCO Creative Cities Network. 

Therefore, please kindly note that the city is fully responsible for the quality and accuracy of 
the submitted communication materials. In order to facilitate the preparation of these materials, 
you may refer to the UCCN website where a city page for each current member is presented. 

16.1 Brief and pertinent presentation of the cultural assets and creative industries of the city in 

the creative field concerned, avoiding the exclusive promotion of city branding or tourism. 
Data, statistics and other indicators in the field of cultural and creativity, especially in the 
creative field concerned, are highly recommended (1500 characters maximum with 
spaces). 

Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, 200 000 lakója van, vonzáskörzetében 

további 100 000 fő él. Több száz éves irodalmi hagyományai hidat képeztek az egymás mellett 

élő vallási, kulturális közösségek között. A kreatív területnek szerteágazó intézményrendszere, 

aktív civil élete és több, meghatározó jelentőségű ipari szereplője van, közel 1000 alkotónak 

biztosít megélhetést. Számos könyvkiadó és nyomda működik a városban. Ezek közül 

kiemelkedik a 460 éves, részvénytársasági formában működő Alföldi Nyomda, amely 400 főt 

alkalmaz és 26 millió eurós árbevételt jegyez. A város három nagy könyvtára több mint 7.000.000 

dokumentummal és 35.000 olvasóval rendelkezik, szolgáltatásaik regionális és országos 

hatókörűek. Könyváruházak, könyvesboltok és antikváriumok is szolgálják az olvasókat. A város 

fél évezredes múltra visszatekintő alap-, közép- és felsőfokú oktatási rendszere jelentős országos 

és nemzetközi hálózatba ágyazódik. A jelenlegi egyetemi oktatásban a magyar és más nyelvű 

irodalmak kutatása, tanítása a legmagasabb szakmai színvonalon történik. A polgárok aktív 

irodalmi életet élnek, olvasó- és alkotókörök működnek, mint például az Alföld Alapítvány, amely 

a 70 éves Alföld folyóirat kiadója. Szeretnénk a koronavírus járványban elcsigázott közösségeket 



 

23 
Application Form 2021 

 

az irodalom segítségével revitalizálni, mentális egészségüket erősíteni. Friss, kontinenseken 

átnyúló kulturális kapcsolatokat szeretnénk építeni, együttműködve a városunkban élő afrikai 

közösségekkel. 

 

16.2 Contributions of the city in terms of achieving the objectives of the Network according to the 

proposed action plan (800 characters maximum, presented in bullet points)  

A Network tagjai közötti összetartozás erősítése érdekében:  

● a pályázathoz kapcsolódó kulturális intézmények és civil szervezetek vállalják, 

hogy közvetítik a város és a régió lakossága számára az UNESCO értékeit; 

● olyan programokat implementálunk, amelyek az irodalom eszközével segítik a 

mentális egészség megőrzését és a gyógyítást; 

● Debrecent befogadóbbá és biztonságosabbá formáljuk, közösségeinket 

kiegyensúlyozottabbá és elégedettebbé tesszük. 

Az UNESCO Afrika-céljainak támogatása érdekében: 

● könnyen megosztható és fenntartható gyakorlatokat alakítunk ki; 

● módszereket és projektlehetőségeket kínálunk afrikai városok számára, segítve 

őket, hogy bekapcsolódjanak a Kreatív Városok Hálózatba. 

      

16.3 A maximum of two URL links to websites related to the creative field concerned and the 

contents of the application. Social media handles for the city if any including Facebook, 
Instagram, Twitter may also be provided. 

      

16.4 List of the city’s membership in other UNESCO’s cities networks (such as UNESCO Global 

Network of Learning Cities, International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities, and 
Megacities Alliance for Water and Climate), as well as other major international and inter-
regional cities networks or platforms.  

EUROCITIES  

CARPATHIAN EUROREGION 

CULTURE NEXT 

EUROPEAN CITIES OF THE REFORMATION 

EUNIC - EU NATIONAL INSTITUTES FOR CULTURE 

COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY EUROPE 
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Name:       Mayor of the city of:       

Date:       Signature2:       

                                                             
2  The Mayor of the city should sign the present Application Form with his/her digital signature. In case the digital 

signature is not available, please send a separate scanned copy of the page 2 (where personal information about 
the mayor appears) and this page, both signed in ink.  
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UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK 

2021 CALL FOR APPLICATIONS 
 

CESSION OF RIGHTS AND REGISTER OF PHOTO (1)  

 
I, the undersigned, Click here , hereby grant to UNESCO the non-exclusive right to use, publish, 
reproduce, distribute, display, communicate or make available to the public, in any language or 
form and by any means including digital, the following material(s), in whole or in part. I grant these 
rights to UNESCO irrevocably, for an unlimited period of time and for the entire world.  

Identifier 

(for 
instance 

file name) 

Brief informative 
caption 

(no more than 40 
words in English or 

French) 

Date 
Credit 

(‘© ----------, 
year’) 

Photographer 
(if not mentioned 

in the credit) 

 
Click here  
 

 
Click here  
 

 
dd/mm/yyyy  
 

 
© Click here  
 

 
Click here  
 

1. I further grant to UNESCO the non-exclusive right to sub-license to third parties to re-use the 
material(s) in whole or in part, solely for non-profit educational or public information uses, 
including as part of an open access communication material using a Creative Commons IGO 
3.0 license.  

2. These rights are granted subject to the condition that the respective above-mentioned credit, 
or its equivalent, is provided if and when the material(s) is/are used.  

3. I certify that I am entitled to grant all the rights under paragraphs 1 and 2 of this present 
Cession of Rights and that, to the best of my knowledge and belief, the material(s): 

(a) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing copyright or 
license; and  

(b) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any customary practices 
governing access to the heritage depicted or incorporated, and contain(s) nothing 
obscene, libellous or defamatory. 

4. I Name of the owner of the photograph will hold harmless, defend and indemnify UNESCO 

ANNEX OF THE APPLICATION FORM 
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against any lawsuits, claims, costs and liabilities resulting from any disputes that arise from 
the present Cession of Rights. 

5. All disputes arising out of, or in connection with the present Cession of Rights or the breach 
thereof, shall be settled primarily by mutual understanding. In the event an amicable settlement 
cannot be reached, such dispute shall be referred to arbitration in accordance with the Rules 
of Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

Name: Click here  Date: dd/mm/yyyy  

Address: Click here  Signature:       
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UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK 

2021 CALL FOR APPLICATIONS 
 

CESSION OF RIGHTS AND REGISTER OF PHOTO (2)  

 
I, the undersigned, Click here , hereby grant to UNESCO the non-exclusive right to use, publish, 
reproduce, distribute, display, communicate or make available to the public, in any language or 
form and by any means including digital, the following material(s), in whole or in part. I grant these 
rights to UNESCO irrevocably, for an unlimited period of time and for the entire world.  

Identifier 

(for 
instance 

file name) 

Brief informative 
caption 

(no more than 40 
words in English or 

French) 

Date 
Credit 

(‘© ----------, 
year’) 

Photographer 

(if not mentioned 
in the credit) 

 
Click here  
 

 
Click here  
 

 
dd/mm/yyyy  
 

 
© Click here  
 

 
Click here  
 

6. I further grant to UNESCO the non-exclusive right to sub-license to third parties to re-use the 
material(s) in whole or in part, solely for non-profit educational or public information uses, 
including as part of an open access communication material using a Creative Commons IGO 
3.0 license.  

7. These rights are granted subject to the condition that the respective above-mentioned credit, 
or its equivalent, is provided if and when the material(s) is/are used.  

8. I certify that I am entitled to grant all the rights under paragraphs 1 and 2 of this present 
Cession of Rights and that, to the best of my knowledge and belief, the material(s): 

(c) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing copyright or 
license; and  

(d) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any customary practices 
governing access to the heritage depicted or incorporated, and contain(s) nothing 
obscene, libellous or defamatory. 

9. I Name of the owner of the photograph will hold harmless, defend and indemnify UNESCO 
against any lawsuits, claims, costs and liabilities resulting from any disputes that arise from 
the present Cession of Rights. 
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10. All disputes arising out of, or in connection with the present Cession of Rights or the breach 
thereof, shall be settled primarily by mutual understanding. In the event an amicable settlement 
cannot be reached, such dispute shall be referred to arbitration in accordance with the Rules 
of Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

Name: Click here  Date: dd/mm/yyyy  

Address: Click here  Signature:       
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UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK 

2021 CALL FOR APPLICATIONS 
 

CESSION OF RIGHTS AND REGISTER OF PHOTO (3) 

 
I, the undersigned, Click here , hereby grant to UNESCO the non-exclusive right to use, publish, 
reproduce, distribute, display, communicate or make available to the public, in any language or 
form and by any means including digital, the following material(s), in whole or in part. I grant these 
rights to UNESCO irrevocably, for an unlimited period of time and for the entire world.  

Identifier 

(for 
instance 

file name) 

Brief informative 
caption 

(no more than 40 
words in English or 

French) 

Date 
Credit 

(‘© ----------, 
year’) 

Photographer 

(if not mentioned 
in the credit) 

 
Click here  
 

 
Click here  
 

 
dd/mm/yyyy  
 

 
© Click here  
 

 
Click here  
 

11. I further grant to UNESCO the non-exclusive right to sub-license to third parties to re-use the 
material(s) in whole or in part, solely for non-profit educational or public information uses, 
including as part of an open access communication material using a Creative Commons IGO 
3.0 license.  

12. These rights are granted subject to the condition that the respective above-mentioned credit, 
or its equivalent, is provided if and when the material(s) is/are used.  

13. I certify that I am entitled to grant all the rights under paragraphs 1 and 2 of this present 
Cession of Rights and that, to the best of my knowledge and belief, the material(s): 

(e) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing copyright or 
license; and  

(f) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any customary practices 
governing access to the heritage depicted or incorporated, and contain(s) nothing 
obscene, libellous or defamatory. 

14. I Name of the owner of the photograph will hold harmless, defend and indemnify UNESCO 
against any lawsuits, claims, costs and liabilities resulting from any disputes that arise from 
the present Cession of Rights. 
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15. All disputes arising out of, or in connection with the present Cession of Rights or the breach 
thereof, shall be settled primarily by mutual understanding. In the event an amicable settlement 
cannot be reached, such dispute shall be referred to arbitration in accordance with the Rules 
of Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

Name: Click here  Date: dd/mm/yyyy  

Address: Click here  Signature:       

 

 


	☐ By checking the box, the city if designated commits to provide every four years, a Membership Monitoring Report as requested by UNESCO, which provides detailed information on the effective implementation of activities related to its designation as a...

