
79

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Nemzetközi kitekintő

Tanácskozás és szakmai egyeztetés 
a Kulturális Útvonalak 

Európai Intézetében
Závogyán Magdolna a Nemzeti 

Művelődési Intézet főigazgatója és 
Penelope Denu a Kulturális Útvona-
lak Európai Intézetének főigazgatója 
2013. október 8-án szakmai egyez-
tetést tartott Luxembourgban. A  ta-
nácskozáson részt vett a Nemzeti 
Művelődési Intézet Vas megyei irodá-
jának vezetője, Zotterné Boda Erzsé-
bet is, lévén hogy Szombathelyen – a 
szent szülővárosán – halad át a Szent 
Márton-útvonal.

Előzmények

Magyarország az 1069/2013. 
(II.21.) Kormányhatározat értelmé-
ben 2013. március 1-én csatlakozott 
az Európa Tanács Kulturális Útvona-
lakról szóló kibővített Részleges meg-
állapodáshoz. Ennek alapján pályázat 
benyújtásával a hazai szervezetek és 
intézmények is kezdeményezhetik 

– legalább három európai országot 
összefogó együttműködés keretében – 
új útvonalak előterjesztését az Európa 
Tanács Kulturális Útvonalak Intéze-
ténél.

Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere a Nemzeti Művelődési 
Intézetet bízta meg 2013. július 4-én 
az Európa Tanács Kulturális Útvona-
lakról szóló Kibővített részleges meg-
állapodásának magyarországi megva-
lósításával.

A gyakorlati munka során a Nem-
zeti Művelődési Intézet egyik legfon-

tosabb feladata a pályázati lehetősé-
gekkel és kritériumokkal kapcsolatos 
információ továbbítása, kapcsolat-
tartás a Kulturális Útvonalak Európai 
Intézetével, más hazai tárcákkal és 
intézményekkel; valamint szakértő 

delegálása a különböző ülésekre, ta-
lálkozókra.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
feladatának megfelelően nyár fo-
lyamán felvette a kapcsolatot a Lu-

Új „kulturális útvonalak” Magyarországon

Elfogadta az Európa Tanács Magyarország csatlakozását a kulturális út-
vonalakról szóló kibővített részleges megállapodásához. Ezzel megnyílt az 
út a magyar szervezetek és intézmények előtt, hogy új „kulturális útvonal” 
minősítésre pályázzanak.

Magyar szervezetek és intézmények is pályázhatnak új „kulturális útvo-
nal” minősítésre, miután az Európa Tanács elfogadta Magyarország csatla-
kozását a kulturális útvonalakról szóló kibővített részleges megállapodásá-
hoz – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013. március 6-án.

Az Európa Tanács kulturális útvonalak elnevezésű minősítésre – leg-
alább három, illetve több ország együttműködésében, valamint a Visegrádi 
Négyek vagy a Közép-európai Kezdeményezés keretében is – pályázhatnak 
magyar intézmények, civil szervezetek, valamint önkormányzatok. Az új 
útvonalak elősegíthetik a Kárpát-medence magyar vonatkozású kulturális 
örökségének bemutatását, növelve a turizmus adta gazdaságfejlesztési lehe-
tőségeket is.

Jelenleg 17 országnak összesen 24 hivatalosan regisztrált kulturális út-
vonala van, köztük a spanyol Santiago de Compostela-i zarándokút, a Mo-
zart életét vagy a vikingek vándorlását követő út.

Magyarország több kulturális útvonal szerves része, például a Szent 
Márton-útvonal a szent szülővárosától, Szombathelytől püspökké avatásá-
nak helyszínéig, a franciaországi Tours-ig vezet. Az Iter Vitis a Tokaj-Hegy-
aljai borvidéken vonul végig, a zsidó örökség európai útvonala a zsidóság 
magyar vonatkozású szellemi és épített örökséget mutatja be.

A kulturális útvonalak programját az Európa Tanács 1987-ben indította 
azzal a céllal, hogy az egyes európai országok kulturális értékeit összekötő 
közös örökséget hangsúlyozza.

(MHO/MTI)
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xembourgban székelő Kulturális Út-
vonalak Európai Intézetével, amely 
27 bejegyzett kulturális útvonalról 
tudósított, amelyhez Magyarország 
csatlakozhat is, és pályázati kerete-
ken belül, akkreditáció útján indíthat 
új útvonalat is.

Ezek részleteiről szólt a közel 
négy órás igazgatói tanácskozás Lu-
xembourg történelmi városrészének 
apátságában, a  Kulturális Útvonalak 
Európai Intézetének székhelyén.

Az igazgatói tanácskozás

Závogyán Magdolna, a  Nemzeti 
Művelődési Intézet főigazgatója – az 
Emberi Erőforrások minisztere által 
delegált e programban érintett sze-
repe szerint – beszámolt a Nemzeti 
Művelődési Intézet közművelődési 
szakmai feladatellátásáról, és kitért a 
magyarországi települési- és megyei 
értéktárak rendszerére, amely jó ala-
pot teremthet a Magyarországot érin-
tő kulturális útvonalak tervezéséhez 
és megvalósításához.

Penelope Denu a Kulturális Út-
vonalak Európai Intézetének (Th e 
European Institute of Cultural Routes) 
főigazgatója kiemelte Magyarország 
központi földrajzi helyzetét, s  e sze-

rinti fokozott lehetőségét a kulturális 
útvonalak tervezésében. Hangsúlyozta, 
hogy egy-egy útvonal kialakításában 
az egyik legfontosabb cél az értékek át-
adása, és ezekre alapozva új értékek te-
remtése. A programokban fontos elem 
a hálózatépítés és a hálózati együttmű-
ködés. Minden tematikus útnak van 
egy „vezető” országa, amely többnyire 
civil szervezeti formában (egyesület, 
alapítvány, konföderáció) működteti a 
kulturális útvonalat oly módon, hogy 
az érintett országok képviselői a be-
jegyzett civil szervezetben titkári, el-
nökségi és tagsági szerepben jelennek 
meg. Maga a vezető ország általában a 
székhelyet adja és biztosítja.

Az Európa Tanács egyik főigaz-
gatósága évente két alkalommal ír ki 
pályázatot az Európai Kulturális Út-
vonalak projektjében. Ide bárki pá-
lyázhat (nem csak akkreditált útvonal, 

de az akkreditált útvonalak előnyt él-
veznek). Ezen kívül Interreg és Leader 
pályázatokban lehet még kifejezetten 
kulturális útvonalakra forráshoz jutni.

A Kulturális Útvonalak 
Európai Intézetének 
legfőbb feladatai:

– a már elismert, akkreditált útvo-
nalak fejlesztésének segítése, három-
évenkénti minőségi ellenőrzése

– új projektötletek akkreditációjá-
nak segítése

– kulturális útvonalak kezelőinek 
képzése, a programok népszerűsítése

– tudományos szakértők biztosítása
– évente egy alkalommal nyári 

egyetem szervezése a kulturális útvo-
nalat működtetőknek

– évente egy alkalommal fórum 
szervezése a kulturális útvonalat mű-
ködtetőknek és a partnereknek.

A  szakmai egyeztetésen többek 
között szó volt arról is, hogy 2014. év 
áprilisában Magyarországon kerülhet 
megrendezésre a kulturális útvona-
lakkal kapcsolatos következő szemi-
nárium, amelyben partner a Kultu-
rális Útvonalak Európai Intézete és a 
Nemzeti Művelődési Intézet is.

Európai kulturális útnak nevezzük azt az útvonalat, amely egy vagy 
több országra vagy régióra terjed ki, és amely olyan témák köré szerveződik, 
melyek történelmi, művészeti vagy társadalmi jelentősége európainak mi-
nősül, akár az útvonal földrajzi nyomvonala okán, akár a tartalmának vagy 
jelentőségének funkciói miatt.

1987-ben indult el a program első európai kulturális útvonala: „Com-
postelai Szent Jakab útjai”, amely azóta kiszélesedett az Európai Zarándok-
utak egészére.

Závogyán Magdolna főigazgató, Penelope Denu, a Kulturális Útvonalak Európai 
Intézete főigazgatója, Zotterné Boda Erzsébet az NMI főosztályvezető-helyettese 
és Elena Dubinina, Európa Tanács alkalmazott


