
 
 

  
 



 
 

  
  



 
 

  

Az Európa Kulturális Fővárosa program 1985-ben indult Európa 

Kulturális Városa néven… 

 



 
 

  

 



 
 

  

Jelenlegi nevét 2010-ben kapta meg. A kezdeményezés 1983-

ben jelent meg. A program feltalálója Melina Mercouri, görög 

kulturális miniszter. Mercouri fontosnak tartotta, az európai 

kultúra védelmét és konzerválását. Hozzáállásának teret próbált 

teremteni, úgy vélte, hogy a politikai és gazdasági kérdések 

gyakorisága mellett a kultúra csekély figyelmet kap az Európai 

Közösség közéletében. 

A program érdekében megrendezett események segítik az 

érintett várost fejlődésében, megújulásában, nemzetközi 

szerepének megszilárdításában, a lakosság elégedettségének 

növelésében, a lokális turizmus felpezsdítésében, a város 



 
 

  

kulturális életének felvirágoztatásában. A program sikerét jelzi, 

hogy a kezdetektől napjainkig mintegy 60 város nyerte el 

(köztük Pécs is) a kitüntetést, amit azt jelenti, hogy a díjazott 

városok 30 országot képviselnek összesen. 

Az Európai Unió honlapján már a díj kiosztása előtt egy 

évtizeddel megtudhatjuk, hogy mely tagállamok, mely városaik 

lesznek a jelöltek. Ennek köszönhetően a jelölt országok 

kulturális minisztériuma 6 évvel korábban mindig meghirdeti a 

pályázatot az érintett városok számára, majd a pályázók beadják 

javaslataikat, amelyeket egy kulturális szektorban dolgozó 

szakemberekből álló nemzetközi testület értékel egy megadott 



 
 

  

szempontrendszer alapján. Ezután a testület egy szűkített 

listával jelentkezik újra. A listán szereplőknek egy olyan anyagot 

kell benyújtaniuk, amely tartalmazza a város programjait, majd 

ezekből a benyújtott anyagokból a testület országonként egy-

egy várost választ ki, amely városok már hivatalosan is jelöltekké 

válnak a címre. A pályázati időszak alatt az Európai Bizottság 

felügyeli az Unió szabályainak betartását. 

Az érintett városok a díj elnyerése előtt 5 évvel részesülnek a 

kinevezésben, ami azért fontos, hogy az adott város fel tudjon 

készülni a programjainak megtartására. A testület három 

alkalommal tesz látogatást a kulturális városban, illetve a 



 
 

  

rendezvények megszervezésében és lebonyolításában is 

szerepet vállal. 

2021-től már nem feltétlen az Unió biztos tagjai kaphattak 

kitüntetést, hanem a tagjelöltek vagy a potenciálisan tagjelölt 

országok városai is.  

2012. január 1-jén két európai város kapott engedélyt a titulus 

viselésére. Az egyik város a horvátországi Maribor volt, amely 

Ljubljana után Horvátország második legnagyobb városa. 

Maribor az ország releváns gazdasági és kulturális települése is, 

nem csupán Horvátország második fővárosa, hanem a Maribori 

székesegyház érseki székhelye, és egyetemi város is. 



 
 

  

Maribor mellett a másik kitüntettet város a portugál Guimarães 

volt. Guimarães Portugália északnyugati részében fekszik, az 

önkormányzata mintegy 158 000 főt tudhat magáénak, a 

városnak viszont 50 000 lakosa van. A város is és a kerület is az 

ország egyik legiparosodottabb területe, elsősorban a textil- és 

cipőgyártás, illetve a fémtechnika a fő specialitása. 

 

 

 

 



 
 

  

Források: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa_kultur%C3%A1lis_f%C5%91v%

C3%A1rosa#Története 

 

https://hu.hrvwiki.net/wiki/European_Capital_of_Culture#Selection_process 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa_kultur%C3%A1lis_f%C5%91v%C3%A1rosa#Története
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa_kultur%C3%A1lis_f%C5%91v%C3%A1rosa#Története
https://hu.hrvwiki.net/wiki/European_Capital_of_Culture#Selection_process


 
 

  

https://kki.hu/assets/upload/Kovecs.pdf 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Maribor 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es 
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