
Programul Capitala Culturala Europeana 

 

           Programul Capitala Culturala Europeana a fost initiat de Consiliul de Ministri ai 

Culturii ai Comunitatii Europene în 1985, la intitiativa Melinei Mercouri, ministrul grec al 

culturii. Programul a fost conceput "cu scopul de a apropia popoarele Europei" si de a celebra 

contributia oraselor la dezvoltarea culturii. Procedura de nominalizare se ghideaza dupa 

principiul rotatiei, ceea ce inseamna ca fiecare din tarile membre ale Uniunii Europene pot 

propune una sau mai multe capitale culturale in anul stabilit pentru fiecare in parte, prin rotatie.  

 

  Nominalizarile sunt examinate de un juriu independent format din experti in domeniul cultural. 

Juriul este compus din doi membri nominalizati de Parlamentul European, doi numiti de 

Consiliul Europei, doi reprezentanti ai Comisiei Europene si un membru nominalizat de 

Comitetul Regiunilor. 

  

   De-a lungul anilor popularitatea programului a crescut, influenta culturala, sociala si 

economica a acestuia fiind sporite de numarul tot mai  mare de turisti atrasi.  



 

 

 

  Pana in prezent, 33 de orase au primit acest titlu: 

 

1985 Atena 

1986 Florenta 

1987 Amsterdam  

1988 Berlin  

1989 Paris  

1990 Glasgow  

1991 Dublin  



1992 Madrid 

1993 Antwerp  

1994 Lisabona 

1995 Luxemburg  

1996 Copenhaga 

1997 Salonic 

1998 Stockholm 

1999 Weimar  

2000 Avignon , Bergen , Bologna , Bruxelles, Cracovia, Helsinki, Praga, Reykjavik, Santiago de 

Compostela  

2001 Rotterdam si Oporto 

2002 Brugges si Salamanca  

2003 Graz  

2004 Genova si Lille  

2005 Cork 

2006 Patras  

 

  Actuala Capitală Europeană a Culturii  

 

   2007:-Luxembourg - Luxembourg2007.org  

  -Sibiu (România) - Sibiu2007.ro , Sibiu.ro  

Viitoare Capitale Europene ale Culturii 

 

2008: Liverpool (Marea Britanie), Stavanger (Norvegia) 

2009: Vilnius (Lituania), Linz (Austria) 

2010: Essen (Germania), Pécs (Ungaria), Istanbul (Turcia)  

 

 

  Sibiul a fost desemnat în 27 mai 2004 în urma votului final al Consiliului de Ministri ai Culturii 

din Uniunea Europeana drept Capitala Culturala Europeana (CCE) pentru anul 2007, titlu pe 

care îl împarte cu Luxemburg. 



 Un punct care a cântarit mult in decizie a fost parteneriatul special cu Luxemburg în organizarea 

programului pentru 2007, coordonarea evenimentelor între cele doua orase, cât si multiplele 

parteneriate si programe de colaborare europeana dezvoltate de Sibiu cu Landshut, Rennes, 

Klagenfurt, Deventer. 

Tema aleasa de Sibiu/Hermannstadt pentru Programul Sibiu 2007 îsi propune sa prezinte 

profilul multicultural al acestui oras vechi de opt secole, sub deviza :  “ City of Culture  –  

Orasul Culturii “.  

 
 


