კულტურული მარშრუტების ევროპული ინსტიტუტი
ნოიმიუნსტერის სააბატო, ლუქსემბურგი

ევროპის საბჭოს
კულტურული
მარშრუტები

პროგრამის სტრუქტურა

ევროპის საბჭო, რომელიც შეიქმნა 1949 წელს,
განსაზღვრავს პროგრამების განხორციელების პოლიტიკას.
იგი უძველესი საერთაშორისო ორგანიზაციაა ევროპაში
და მოიცავს მთელ კონტინენტს. 47 წევრი სახელმწიფო
თანამშრომლობს, რათა „დაიცვან ის იდეალები და პრინციპები,
რომლებიც მათ მემკვიდრეობას აერთიანებს და ხელს უწყობს
ეკონომიკურ და სოციალურ პროგრესს“ (1949 დებულება).

ევროპის საბჭო
დემოკრატიის გენერალური დირექტორატი
F-67075 სტრასბურგი
კულტურული მარშრუტების ევროპული
ნოიმიუნსტერის სააბატო
ნეუმუნსთერ აბბი
მიუნსტერის ქუჩა 28 (rue Münster)
L-2160 ლუქსემბურგი
ტელ: +352 24 12 50

გაფართოებული
წილობრივი
შეთანხმება
(EPA)
კულტურული მარშრუტების შესახებ, რომელსაც ხელი
მოეწერა 2010 წელს, ემყარება ევროპის საბჭოს პოლიტიკის
სახელმძღვანელო პრინციპებს, განსაზღვრავს პროგრამის
სტრატეგიას და გასცემს «ევროპის საბჭოს კულტურული
მარშრუტის» სერტიფიკატს. იგი ღიაა როგორც ევროპის
საბჭოს წევრ, ასევე, არაწევრ ქვეყნებისათვის , და მიზნად
ისახავს პოლიტიკურ მხარდაჭერას კულტურისა და
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის ეროვნული,
რეგიონალური და ადგილობრივი ინიციატივების დონეზე.
ამჟამად, EPA- სთან მიერთებულია 33 წევრი ქვეყანა და 3
დამკვირვებელი სახელმწიფო.
ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის
ერთობლივი
პროგრამები, მდგრადი განვითარების მიზნით, ხელს
უწყობს კულტურული მარშრუტებისა და ევროკომისიის
თანამშრომლობის ფარგლებში კულტურული, სოციალური
და გარემოსდაცვითი პროექტების განხორციელებას.
ევროპის საბჭოს და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს
შეთანხმების საფუძველზე 1998 წელს შეიქმნა კულტურული
მარშრუტების ევროპული ინსტიტუტი (EICR), რომელიც
მდებარეობს
ლუქსემბურგში
ნოიმიუნსტერის
სააბატოში. , ინსტიტუტი კონსულტაციას უწევს როგორც
სერტიფიცირებულ მარშრუტებს, ასევე ორგანიზებას უწევს
მარშრუტების მენეჯერების მომზადებას, კოორდინაციას
უწევს საუნივერსიტეტო ქსელს, ახორციელებს ახალ
პროექტებს
და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ღონისძიებებს.
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ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამა
ემყარება რამდენიმე ინიციატივას:
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ევროპის საბჭო არის ადამიანის უფლებათა
დაცვის წამყვანი ორგანიზაცია. მასში
გაწევრიანებულია 47 ქვეყანა, რომელთაგან
28 ევროკავშირის წევრია. ევროპის საბჭოს
ყველა წევრმა სახელმწიფომ ხელი მოაწერა
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციას,
რომელიც შეიქმნა ადამიანის უფლებების,
დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის
დაცვის მიზნით. ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო ზედამხედველობს
წევრი სახელმწიფოების მიერ კონვენციის
განხორციელებას.

სერტიფიცირებული
კულტურული მარშრუტები (და
მათი სერტიფიცირების წლები):

ევროპის კულტურული მარშრუტების
საბჭოს მიზნები და ღირებულებები
ევროპის საბჭოს მიერ 1987 წელს დაფუძნებული კულტურული
მარშრუტების პროგრამა, დროსა და სივრცეში მოგზაურობის
მეშვეობით გარკვევით წარმოაჩენს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის
წვლილს საერთო კულტურულ მემკვიდრეობაში.
კულტურული მარშრუტები ევროპის საბჭოს ფუნდამენტურ
ფასეულობებს
მოიცავს.
ესენია:
ადამიანის
უფლებები,
კულტურული დემოკრატია, კულტურული მრავალფეროვნება
და იდენტობა, ასევე კულტურის ურთიერთგაცვლა და გაზიარება
საზღვრებსა და საუკუნეებს მიღმა. მარშრუტები ხელს უწყობენ
კულტურათაშორისი დიალოგსა და ევროპული კულტურული
თვითმყოფადობის უკეთ გაცნობასა და გააზრებას.
კულტურული
მარშრუტები
მნიშვნელოვან
როლს
ასრულებენ ევროპის ბუნებრივი და კულტურულ მემკვიდრეობის
შენარჩუნებასა და განვითარებაში, როგორც ცხოვრების დონისა
და კულტურული, სოციალური და ეკონომიკური გაუმჯობესების
ფაქტორები. . ისინი ხელს უწყობენ კულტურული ტურიზმის
მდგრად განვითარებას.

აქტივობები
კულტურული მარშრუტების პროგრამის მეშვეობით ევროპის
საბჭო წარმოადგენს კულტურული და ტურისტული მენეჯმენტის
მოდელს. შეხვედრები, სასწავლო კურსები, სემინარები და ფორუმი,
რომლებიც რეგულარულად იმართება, ხელს უწყობს კულტურულ
გაცვლას და საერთო, ინოვაციური სტრატეგიის შემუშავებას,
კულტურულ და ეკონომიკურ განვითარებას, მდგრად ტურიზმსა
და ევროპის მოქალაქეობას.
კულტურული მარშრუტები არის ფართო ქსელის ნაწილი,
რომელიც საშუალებას აძლევს ეროვნულ, რეგიონალურ და
ადგილობრივ ხელისუფლებას, ასევე, კერძო სექტორს წარმატებით
ითანამშრომლონ.
პროგრამა ეფექტურად თანამშრომლობს ევროკავშირთან და
წამყვან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

2019 წლის ივნისის მდგომარეობით, ევროპის საბჭოს
აქვს 38 სერტიფიცირებული კულტურული მარშრუტი,
რომლებიც წარმოაჩენენ ევროპული მეხსიერების,
ისტორიისა და მემკვიდრეობის მრავალ თემას, და ხელს
უწყობენ დღევანდელი ევროპის მრავალფეროვნებას.

გაფართოებული წილობრივი
შეთანხმების 33 წევრი
სახელმწიფო (გაწევრიანების
წელი):
ანდორა (2012)
სომხეთი (2015)
ავსტრია (2011)
აზერბაიჯანი (2011)
ბოსნია და ჰერცეგოვინა (2016)
ბულგარეთი (2011)
ხორვატია (2016)
კვიპროსი (2011)
ფინეთი (2018)
საფრანგეთი (2011)
საქართველო (2016)
გერმანია (2013)
საბერძნეთი (2011)
წმიდა საყდართ (2018)
უნგრეთი (2013)
იტალია (2011)
ლატვია (2019)
ლიეტუვა (2012)
ლუქსემბურგი (2011)
მონაკო (2013)
მონტენეგრო (2011)
ნორვეგია (2011)
პოლონეთი (2017)
პორტუგალია (2011)
რუმინეთი (2013)
რუსეთის ფედერაცია (2011)
სან მარინო (2017)
სერბეთი (2012)
სლოვაკეთის რესპუბლიკა (2014)
სლოვენია (2011)
ესპანეთი (2011)
შვეიცარია (2013)
თურქეთი (2018)
წილობრივი შეთანხმების 3
დამკვირვებელი სახელმწიფო:
ალბანეთი (2019)
ირლანდია (2019)
შვედეთი (2019)

სერტიფიცირება
სერტიფიცირებული
კულტურული
მარშრუტები
შეფასდება
სამ
წელიწადში
ერთხელ.
ახალ
კულტურულ
მარშრუტებს
სერტიფიცირებას ანიჭებს ევროპის
საბჭო,
რამდენიმე კრიტერიუმზე
დაყრდნობით:
მ არშრუტი
თემატურად
უნდა
წარმოადგენდეს
ევროპულ
ღირებულებებს
და მოიცავდეს
მინიმუმ სამ ქვეყანას ევროპაში;
 ყოს
ი
ტრანსნაციონალური,
მულტიდისციპლინარული
სამეცნიერო კვლევის საგანი;
 ელს
ხ
უნდა
უწყობდეს
ევროპული
მეხსიერების,
ისტორიისა და მემკვიდრეობის
გაძლიერებას
და
ევროპის
თანამედროვე მრავალფეროვნების
ინტერპრეტაციას;
 ელს
ხ
უნდა
უწყობდეს
ახალგაზრდების კულტურულ და
საგანმანათლებლო
პროგრამების
გაცვლას
ან/და
პროგრამებში
ჩართულობას;
კ ულტურული ტურიზმის სფეროში
ხელს უნდა უწყობდეს მდგრადი
და
ინოვაციური
პროექტების
შემუშავებას
და
მდგრად
კულტურულ განვითარებას;
ა ვითარებდეს
ტურისტულ
პროდუქტებს სხვადასხვა ტიპის
აუდიტორიისათვის.

სანტიაგო დე კომპოსტელა
პილიგრიმული მარშრუტები
(1987)
ჰანზა (1991)
ვიკინგების კულტურული
მარშრუტი (1993)
Via Francigena (1994)
ანდალუზიის მემკვიდრეობის
მარშრუტი (1997)
ფინიკიელთა მარშრუტი (2003)
პირენეული რკინის მარშრუტი
(2004)
მოცარტის ევროპული გზები
(2004)
ებრაული მემკვიდრეობის
ევროპული გზა (2004)
წმინდა მარტინე ტურელის
მარშრუტი (2005)
კლუნიური მემკვიდრეობის
ძეგლები ევროპაში (2005)
ზეთისხილის ხეების
მარშრუტები (2005)
VIA REGIA (2005)
TRANSROMANICA (2007)
Iter Vitis (2009)
ცისტერციანული სააბატოების
ევროპული მარშრუტი (2010)
ევროპული სასაფლაოების
მარშრუტი (2010)
პრეისტორიული კლდის
ხელოვნების მარშრუტი (2010)
ისტორიული თერმული
ქალაქების ევროპული
მარშრუტი (2010)
წმინდა ოლავის გზების
მარშრუტი (2010)
კერამიკის ევროპული
მარშრუტი (2012)
მეგაალითური კულტურის
ევროპული მარშრუტი (2013)
ჰუგენოტებისა და
ვალდენსიანელების გზა (2013)
ATRIUM (2014)
Réseau Art Nouveau Network
(2014)
ჰაბსბურგის გზა (2014)
რომის იმპერატორები და
დუნაის ღვინის მარშრუტი
(2015)
იმპერატორ ჩარლზ V-ის
ევროპული მარშრუტები (2015)
დანიშნულების ადგილინაპოლეონი (2015)
რობერტ ლუის სტივენსონის
კვალდაკვალ (2015)
დიდი რეგიონის გამაგრებული
ქალაქები (2016)
იმპრესიონიზმის მარშრუტები
(2018)
კარლოს I დიდის გზა (2018)
სამრეწველო მემკვიდრეობის
ევროპული მარშრუტი (2019)
რკინის ფარდის მარშრუტი
(2019)
ლე კორბუზიეს პუნქტები (2019)
ევროპის განმათავისუფლებელი
მარშრუტი (2019)
პროტესტანტული
რეფორმაციის მარშრუტი (2019)

