Dyplomaci dyskutują w Krakowie o promocji polskiej kultury
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W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie rozpoczęła się Narada Dyplomacji
Publicznej i Kulturalnej. Biorą w niej udział dyrektorzy Instytutów Polskich, dyplomaci
odpowiedzialni za sprawy kultury i działalność promocyjno-informacyjną w polskich
ambasadach, a także przedstawiciele instytucji kulturalnych i naszego miasta.

Narada to coroczne spotkanie dyplomatów odpowiedzialnych za szeroko rozumianą
działalność kulturalną i promocyjną. Służy omówieniu najważniejszych kwestii i
kierunków działań oraz umożliwia wymianę doświadczeń z krajowymi instytucjami i
partnerami placówek w zakresie dyplomacji publicznej, promocji kulturalnej i
naukowej za granicą. Dla przedstawicieli miast pełniących rolę gospodarzy narada
stanowi dobrą okazję do przybliżenia oferty i możliwości współpracy z Instytutami
Polskimi na całym świecie.
– Kraków od ponad czterdziestu lat widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO, dwadzieścia lat temu otrzymał tytuł Europejskiego Miasta Kultury, a
aktualnie przewodniczy Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Nasze
miasto tętni kulturą, a oferta w tym obszarze obejmuje zarówno niszowe dzielnicowe
inicjatywy, jak i też znane na całym świecie przedsięwzięcia i festiwale – powiedział
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.
– Perspektywa lokalna krzyżuje się w Krakowie z ambicjami rozwijania pozycji miasta
jako ważnego europejskiego centrum kultury i kreatywności, miasta, w którym
szczególnie troszczymy się o twórców i ich dzieła i jesteśmy dumni z dziedzictwa i
kreatywnych mieszkańców – dodał prezydent Majchrowski, który powitał uczestników
narady, przybliżył kulturalną ofertę miasta i życzył dyplomatom udanego i
inspirującego pobytu w Krakowie – mieście Conrada, Wyspiańskiego, Kantora, Lupy,
Miłosza, Szymborskiej, Wojtyły, Lema, Pendereckiego, Preisnera i Wajdy.
Do udziału w naradzie, która potrwa do piątku, 6 marca, zostali zaproszeni także
przedstawiciele centralnych i lokalnych instytucji zaangażowanych w działania w
obszarze kultury, takich jak m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Książki, Narodowy Instytut im. Fryderyka
Chopina. Planowane jest także spotkanie dyplomatów z przedstawicielami Festiwalu
Kultury Żydowskiej, Festiwalu Conrada oraz Muzeum Narodowego w Krakowie.
Kraków już po raz drugi jest gospodarzem wydarzenia. W ostatnich latach narady
odbywały się także w Warszawie, Łodzi, Kaliszu, Gdyni i Poznaniu.
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