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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 314/2017. (XII. 14.) határozatával
elfogadta a „Debrecen Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiája 2018-2030” elnevezésű
dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), amely a helyi szakemberek, a városban működő
kulturális intézmények és civil szervezetek széles körű bevonásával készült.
A Stratégia összhangban van a jelenlegi szakpolitikai törekvésekkel, a kulturális ágazatot érintő
nemzeti stratégiákkal, helyi szinten pedig az integrált településfejlesztési stratégiával és az Új
Főnix Tervvel, valamint keretdokumentumként szolgál az EKF 2023 pályázathoz, azzal teljes
összhangban áll.
A Stratégia jelenlegi felülvizsgálata elsősorban arra irányult, hogy a városban az
Önkormányzattól függetlenül működő, ám a kulturális életre jelentős befolyással bíró
fenntartókat megszólítsa és stratégiai együttműködő partnerként bevonja őket a Stratégiába,
megismerje terveiket, keresse az együttműködés lehetőségeit a kultúra területén.
A Stratégia elfogadása óta eltelt 1 évben sikeres és eredményes egyeztetések zajlottak a
Debreceni Egyetem, a történelmi egyházak és a Magyar Nemzeti Levéltár képviselőivel, ennek
eredményei megjelennek a felülvizsgált dokumentumban, elsősorban az intézményi stratégiák
fejezetben.
A másik fontos felülvizsgálati szempont volt a Stratégiának, mint keretdokumentumnak az
összehangolása az EKF 2023 pályázat megújult művészeti koncepciójával, valamint a
Stratégia megvalósításához kapcsolódó monitoring lehetőségek kidolgozása. Ezt a
folyamatot segítette szupervizorként Dr. Juhász Erika, a Debreceni Egyetem
Humántudományok Tanszékének tanszékvezető tanára, akinek koordinálásával a Stratégia
kidolgozásában résztvevő szakértők és az egyházak képviselői is aktívan részt vettek a
felülvizsgálatban.
A felülvizsgált Stratégia a bevezetőt követően megfogalmazza azokat az alapelveket, amelyek
a város kulturális életét meghatározzák, ezt követik azok a kihívások, amelyekre Debrecennek
a közeli és a távoli jövőben megfelelő válaszokat kell adnia. Sorra veszi azt a célrendszert,
amely kijelöli azokat az irányokat, amerre a város haladni kíván. Az Itt és most fejezet
bemutatja a város célrendszerhez kapcsolódó erőforrásait, tradícióját, kulturális
kapcsolatrendszerét, profilját, infrastruktúráját. Részletezi azokat a konkrét fejlesztéseket,
amelyeket a város 2030-ig megvalósít, emellett kitér arra, hogy a város milyen módon készül
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatra. Zárófejezete pedig tartalmazza az
Önkormányzat és az Önkormányzattól független fenntartásban működő kulturális
intézmények konkrét stratégiai elképzeléseit.
A Stratégia összegzi mindazokat a kulturális fejlesztéseket, amelyeket Debrecen a kultúra
területén el kíván érni. Olyan célokat jelöl ki, amelyek lehetőséget biztosítanak a város polgárai
számára ahhoz, hogy aktív részesei legyenek Debrecen kulturális életének. Figyelembe veszi a
megyei, illetve regionális szerepköréből adódó feladatokat, és lehetőséget biztosít a kulturális
szolgáltató rendszer valamennyi intézményének és közösségének az együttműködésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése és a 13. §
(1) bekezdés 7. pontja alapján, figyelemmel a 314/2017. (XII. 14.) határozatban foglaltakra
1./ elfogadja a „Debrecen Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiája 2018-2030” elnevezésű
felülvizsgált dokumentumot a melléklet szerint.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2018. december 3.

Dr. Papp László
polgármester

