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EUROPOS TARYBOS
KULTŪROS KELIAI

PROGRAMOS STRUKTŪRA

Europos Taryba apibrėžia pagal programą įgyvendintinas
politikos kryptis. Ši 1949 m. įsteigta organizacija yra seniausia
tarptautinė organizacija Europoje ir apima visą žemyną. Jos
47 valstybės narės susitelkė siekdamos „apsaugoti ir įgyvendinti
idealus ir principus, kurie yra jų bendras paveldas ir palengvinti
jų ekonominę ir socialinę pažangą“ (1949 m. Statutas).

Council of Europe
Directorate General of Democracy
F-67075 Strasbourg
European Institute of Cultural Routes
Abbaye de Neumünster
28, rue Münster
L-2160 Luxembourg
Tel: +352 24 12 50
www.culture-routes.net

Išplėstinis dalinis susitarimas (IDS) dėl Kultūros kelių
sudarytas 2010, yra pagrįstas Europos Tarybos politikos gairėmis,
lemia programos strategiją ir sertifikuoja „Europos Tarybos
Kultūros kelius“. Šis susitarimas atviras valstybėms, kurios yra
arba nėra Europos Tarybos narės, juo siekiama teikti politinę
paramą nacionalinėms, regioninėms ir vietos iniciatyvoms skatinant
kultūrą ir turizmą. 2016 m. birželio mėn. IDS buvo pasirašiusios
26 valstybės narės.
Europos Tarybos / Europos Komisijos bendradarbiavimo
programa su Europos Sąjunga yra atnaujinama kas du metus
ir yra pagrįsta bendrais kultūrinio, ekonominio, socialinio
ir aplinkosauginio vystymosi tikslais Europoje. Kultūros kelių
veiksmų programa atitinka Europos kultūrinio turizmo strategiją.
Europos Kultūros kelių institutas (EKKI), esantis Liuksemburgo
Noimiunsterio vienuolyne, yra techninė agentūra, įkurta
1998 m. pagal Europos Tarybos ir Liuksemburgo Didžiosios
Kunigaikštystės vyriausybės susitarimą. Institutas konsultuoja
ir vertina jau patvirtintus Kultūros kelius, padeda sertifikuoti
naujus projektus, organizuoja mokymus ir veiklos sklaidą kelių
valdytojams bei koordinuoja universitetų tinklą.
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Europos Tarybos Kultūros kelių programa paremta keliais pamatiniais
dalykais:

LIT

www.coe.int

Europos Taryba yra žemyno svarbiausia
žmogaus teisių organizacija. Į ją įeina 47 šalys
narės, tarp jų – 28 Europos Sąjungos narės.
Visos Europos Tarybos šalys narės yra
pasirašiusios Europos Žmogaus teisių
konvenciją, kurios tikslas – ginti žmogaus
teises, demokratiją ir teisinę valstybę.
Europos Žmogaus Teisių Teismas kontroliuoja
konvencijos įdiegimą šalyse.

Sertifikuoti Kultūros keliai:
Santjago die Compostela
piligrimų keliai (1987)
Hansa kelias (1991)
Vikingų keliai (1993)
Via Francigena kelias (1994)
El legado Andalusí keliai
(1997)

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIŲ
TIKSLAI IR VERTYBĖS
1987 m. Europos Taryba pradėjo įgyvendinti Kultūros kelių
programą, kuria siekiama atskleisti, kaip įvairių Europos šalių paveldas
prisideda prie bendro kultūros paveldo kūrimo.

VEIKLA
Įgyvendinant Kultūros kelių programą, Europos Taryba
pateikia kultūros ir turizmo valdymo modelį. Susitikimai, mokymų
kursai, seminarai ir forumai rengiami reguliariai, siekiant skatinti
kultūrinius mainus ir bendrų inovacinių strategijų plėtrą, skatinant
kultūrinį ir ekonominį vystymąsi, tvarų turizmą bei stiprinant
Europos pilietiškumą.
Kultūros keliai apima platų tinklą, kuriantį nacionalinių,
regioninių ir vietos valdžios institucijų sinergiją bei vienijantį
daugybę asociacijų ir verslo subjektų.
Programa yra naudinga siekiant veiksmingo bendradarbiavimo
su Europos Sąjunga ir svarbiausiomis tarptautinėmis organizacijomis.

Europos Mocarto keliai (2004)
Pirėnų „Geležies kelias“ (2004)
Europos Žydų paveldo kelias
(2004)
Šv. Martino kelias (2005)
Europos Kliuni vietovės
(2005)
Alyvmedžio keliai (2005)

Kultūros keliai padeda praktiškai įgyvendinti pagrindines
Europos Tarybos vertybes: žmogaus teises, kultūrinę demokratiją,
kultūrų įvairovę ir identitetą, kultūrinį bendradarbiavimą tarp šalių.
Jie – lyg tarpkultūrinio dialogo kanalai, skatinantys geriau pažinti
ir suprasti Europos kultūros identitetą.
Kultūros keliai siekia išsaugoti ir puoselėti Europos gamtinį
ir kultūros paveldą kaip veiksnį, padedantį gerinti gyvenamąją
aplinką bei kaip kultūrinio, socialinio ir ekonominio vystymosi šaltinį.
Jie skatina kultūrinį turizmą, kuris prisideda prie darnaus vystymosi.

Finikiečių kelias (2003)

Nuo 2016 m. yra 32 sertifikuoti Europos Tarybos Kultūros keliai,
kurie apima įvairias temas, susijusias su Europos atmintimi,
istorija ir paveldu bei prisideda prie šiandieninės Europos
įvairovės aiškinimo.

SERTIFIKAVIMAS
Sertifikuoti Kultūros keliai vertinami
kas trejus metus. Kasmet Europos
Taryba sertifikuoja naujus kultūros
kelius, kurie turi atitikti keletą kriterijų:
26 šalys yra pasirašiusios
Išplėstinį dalinį susitarimą
dėl Kultūros kelių
(2016 m. birželio mėn.):
Andora (2012)
Armėnija (2015)
Austrija (2011)
Azerbaidžanas (2011)
Bosnija ir Hercegovina (2016)
Bulgarija (2011)
Graikija (2011)
Ispanija (2011)
Italija (2011)
Juodkalnija (2011)
Kipras (2011)
Kroatija (2016)
Lietuva (2012)
Liuksemburgas (2011)
Monakas (2013)
Norvegija (2011)
Portugalija (2011)
Prancūzija (2011)
Rumunija (2013)
Rusijos Federacija (2011)
Serbija (2012)
Slovakija (2014)
Slovėnija (2011)
Šveicarija (2013)
Vengrija (2013)
Vokietija (2013)

Būti susijusiam su Europos vertybes
atskleidžiančia tema, kuri būtų aktuali
bent trims Europos šalims;
ūti tarptautinių, tarpdisciplininių
B
mokslinių tyrimų tema;
 ktualizuoti Europos atmintį, istoriją
A
ir paveldą bei prisidėti prie Europos
šiandieninės įvairovės aiškinimo;
R emti jaunimo kultūrinius ir švietimo
mainus;
Kurti pavyzdinius ir naujoviškus
projektus kultūrinio turizmo ir tvarios
kultūros plėtros srityse;
Kurti turizmo produktus, skirtus
įvairioms žmonių grupėms.

VIA REGIA (2005)
TRANSROMANICA (2007)
Iter Vitis kelias (2009)
Europos cistersų vienuolynų
kelias (2010)
Europos kapinių kelias (2010)
Priešistorinių piešinių
ant uolų keliai (2010)
Europos istorinių terminių
miestų kelias (2010)
Šv. Olafo keliai (2010)
Kasadėjos keliai (2012)
Europos keraminų kelias
(2012)
Europos megalito kultūros
kelias (2013)
Hugenotų ir Valdensijos
kelias (2013)
ATRIUM, 20 a. totalitarinių
režimų architektūros keliai
(2014)
Réseau Art Nouveau tinklas
(2014)
Habsburgų kelias (2014)
Romėnų imperatorių
ir Dunojaus vyno kelias (2015)
Europos imperatoriaus
Karolio V kelias (2015)
Napoleono kelias (2015)
Roberto Luiso Stevensono
pėdsakais (2015)
Didžiojo regiono
įtvirtinti miestai (2016)

