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KontaKt  
 
Urząd Miasta Lublin
Wydział Kultury
Referat ds. rozwoju kultury  
i projektów kulturalnych
Plac Łokietka 1
20-950 Lublin
tel.: +48 81 466 37 22
e-mail: 2016@lublin.eu 

Informacje o projekcie  
Lublin 2016 oraz programach 
kulturalnych w Lublinie 
znajdują się na stronie  
internetowej:

www.lublin2016.eu

LUBLIN – MIASTO MIęDzYKULTUROwE
Program MIASTA MIęDzYKULTUROwE – to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej mająca 
na celu promowanie różnorodności kulturowej w europejskich miastach oraz wzmacnianie ich polityki  
w zakresie zarządzania zagadnieniami wielokulturowości.

Lublin, jako jedyne miasto z Polski, został wybrany do udziału w pilotażowej fazie programu. Docenione 
zostało wielokulturowe dziedzictwo Lublina, jakość i ilość wydarzeń o charakterze międzykulturowym oraz 
otwartość mieszkańców i władz miasta na idee dialogu międzykulturowego.

Pierwsza faza programu realizowana w latach 2008–2009 ma na celu wypracowanie w miastach 
pilotażowych praktyk i strategii, które pozwolą wykorzystywać różnorodność kulturową jako czynnik 
rozwoju a nie źródło zagrożenia. 

Udział w programie Miasta Międzykulturowe jest istotnym elementem strategii na drodze do uzyskania 
przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

w programie oprócz Lublina biorą udział: Berlin Neukölln (Niemcy), Iżewsk (Rosja), Lyon (Francja), 
Melitopol (Ukraina), Neuchâtel (Szwajcaria), Oslo (Norwegia), Patras (Grecja), Reggio Emilia (włochy), 
Subotica (Serbia), Tilburg (Holandia), Greenwich (wielka Brytania). 

Szczegółowe informacje o programie Miasta Międzykulturowe znajdują się na stronie www.lublin2016.eu 
oraz na stronie Rady Europy (wersja angielskojęzyczna): www.coe.int

MIasta MIędzyKULtURoWe

Zdjęcia: M. Majda, L. SkwarSki
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OPIS PROGRAMU
„Miasta Międzykulturowe” – to  inicjatywa, której ideą jest 
wzmocnienie i wspieranie działań społeczności lokalnych w celu 
lepszego wykorzystania ich różnorodności kulturowej. Program 
został zainicjowany w ramach obchodów Europejskiego Roku 
Dialogu Międzykulturowego 2008. 

Celami programu są m.in.:
•	 promocja	różnorodności	kulturowej,
•	 wzmocnienie	działań	służących	pełnemu	wykorzystaniu	

potencjału różnorodności kulturowej,
•	 wspieranie	miast	w rozwoju	międzykulturowych	strategii	

i działań, które pomogą im poradzić sobie z różnorodnością 
w sposób konstruktywny i innowacyjny,

•	 pomoc	w kształtowaniu	ogólnej	polityki	publicznej	w dziedzinie	
różnorodności kulturowej. 

Projekt opiera się na doświadczeniach miast europejskich, 
które dzięki wymianie poglądów przyczynią się do powstania 
ulepszonych struktur organizacyjnych, nowych rozwiązań 
politycznych i dobrych praktyk w innych miastach. Poza 
bezpośrednią wymianą doświadczeń i publikacjami, program 
przewiduje cykl wizyt studyjnych w miastach biorących udział 
w projekcie oraz organizowanie raz do roku forum „Miast 
międzykulturowych”.

w ramach programu reprezentanci Lublina mieli okazję wziąć 
udział w wielu spotkaniach i konferencjach, m.in. w Barcelonie, 
Dortmundzie i Tilburgu, prezentując tam lubelskie wydarzenia 
kulturalne a także dobre praktyki związane z wielokulturową 
specyfiką Lublina. Dwukrotnie w roku 2008 odwiedziła Lublin 
delegacja ekspertów Rady Europy.

w roku 2009 powstanie film dokumentalny o Lublinie 
oraz innych miastach biorących udział w programie „Miast  
Międzykulturowych”. Film będzie wyprodukowany i dystrybuowany 
w całej Europie przez stację Euronews.

ŻYJEMY RAzEM w EUROPIE

wIELOKULTUROwY LUBLIN
Udział Lublina w programie Miasta Międzykulturowe stał się impulsem do powstania nowego wydarzenia kulturalnego pod 
nazwą wielokulturowy Lublin. Historia Lublina od wieków związana jest z obecnością mniejszości narodowych i religijnych, które 
poprzez swoją bogatą kulturę i tradycję miały niebagatelny wpływ na kształtowanie oblicza miasta. Także i dzisiaj różnorodność 
kulturowa jest istotną częścią lubelskiego krajobrazu.

wielokulturowy Lublin to pierwsze i największe tego typu wydarzenie w całości poświęcone prezentacji  kultury i dziedzictwa 
mniejszości etnicznych i religijnych zamieszkujących dziś w Lublinie. zamiarem organizatorów jest, by prezentacje wpłynęły 
na poprawę jakości więzi społecznych i przełamały istniejące stereotypy. Spotkania dają mieszkańcom możliwość dostrzeżenia 
obecności w Lublinie innych kultur i obyczajów, odmiennych tradycji wyznaniowych i religijnych. wielokulturowy Lublin promuje 
tolerancję i dialog międzykulturowy poprzez działania o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym o wysokiej wartości 
artystycznej. Na program imprezy składają się różnego rodzaju prezentacje artystyczne, koncerty, warsztaty, wystawy.

wielokulturowy Lublin współorganizują: Centrum Kultury w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Gmina wyznaniowa 
Żydowska w warszawie – Filia w Lublinie, Liga Muzułmańska w RP – Oddział Lubelski, Lubelska Fundacja MOST, Misja 
Buddyjska „Trzy Schronienia” w Lublinie, Parafia Ewangelicko-Augsburska p.w. Św. Trójcy w Lublinie, Parafia Grekokatolicka  
p.w. Narodzenia NMP w Lublinie, Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego, Parafia Prawosławna p.w. Św. Metropolity 
Piotra Mohyły, Stowarzyszenie Centrum wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszenie ROM, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Żydów w Polsce – Oddział w Lublinie.

Projekt „wielokulturowy Lublin” jest finansowany z funduszy Urzędu Miasta Lublin.

wielokulturowy Lublin – koncert finałowy

Festiwal „Sąsiedzi”  – Parada
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Koncert w Cerkwii

w roku 2008 w ramach programu „Miasta 
Międzykulturowe”, we współpracy z siecią Eurocities, 
przeprowadzony został projekt „Żyjemy razem w Europie”. 
Polegał on na cyklu wizyt, w których brali udział 
przedstawiciele miast uczestniczących. Każda delegacja 
składała się z polityka, osoby młodej zaangażowanej 
bezpośrednio w życie kulturalne oraz koordynatora 
projektu w danym mieście. wzięły w nim udział  
23 miasta z całej Europy. Projekt miał na celu 
przedstawienie przykładów najlepszych praktyk 
i wydarzeń kulturalnych nawiązujących do problematyki 
wielokulturowości. w ramach tej wymiany, w czerwcu 

2008 Lublin odwiedzili przedstawiciele miasta Espoo 
z Finlandii, którzy wzięli udział m.in. w Festiwalu Teatrów 
Europy Środkowej „Sąsiedzi”. z kolei w sierpniu 2008 
przedstawiciele Lublina wizytowali Bristol w wielkiej 
Brytanii, zapoznając się m.in. z sytuacją społeczności 
polskiej oraz biorąc udział w Harbour Festival 2008.
w wyniku wzajemnych wizyt jako podsumowanie 
projektu powstała publikacja „Podróż przez 23 europejskie 
miasta” (do pobrania ze strony www.lublin2016.eu), 
w której jako przykłady „dobrych praktyk” 
zaprezentowano Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN oraz 
Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”.


