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Aké ciele má a aký je zmysel pôsobenia Európskej ku ltúrnej na-dácie, 
do ktorej ako plnoprávny člen vstupuje aj český a slo- 
venský komitét? Tridsa ťšes ť rokov existencie tejto multinacio- 
nálnej nada čnej organizácie preukázalo svoju potrebu a života- 
schopnos ť predovšetkým v ďaka úspešným iniciatívam pri podpore 
kultúrnych projektov. Prax nadácie dokázala, že via cero pro- 
duktívnych a užito čných aktivít, napríklad pri záchrane kultúr- 
neho dedi čstva, mohlo sa uskuto čni ť len v ďaka ú činnej medzi- 
národnej spolupráci, no najmä v ďaka tomu, že finan čné i mate- 
riálne fondy nadácie mohly sa na podporu ich realiz ácie posky- 
tova ť. Samostatná existencia nadácie vyvracia kuvi čie hlasy o 
ohrození či zániku kultúry len preto, že na saturovanie jej p otrieb 
niet pe ňazí. Financie, podobne ako materiálna podpora i  
pomoc odborníkov sa vždy dá zorganizova ť pre uskuto čnenie takej 
kultúrnej aktivity nadnárodného významu, na ktorú p ríslušná kra- 
jina v tom-ktorom období nemá dostatok prostriedkov  z vlast- 
ných zdrojov. Inou závažnou charakteristikou Európs kej kultúr- 
nej nadácie je, že pojem kultúra chápe v jeho najši ršom význa- 
me a zmysle. Popri umeleckých aktivitách je to celá  oblas ť 
vzdelávania s tromi koncep čne premyslenými a fungujúcimi pro- 
gramami. Sú to program Erasmus /výmena profesorov a  študen- 
tov/, Eurydica /medzinárodná výmena v systéme zákla dného a  
stredného školstva/ a Heuras /medzinárodná spoluprá ca vedeckých 
inštitúcií technického zamerania/. Ďalšími oblas ťami, ktoré  
patria do sféry široko chápanej kultúry, sú životné  prostredie,  
ďalej oblas ť sociálnej politiky /napr. starostlivos ť o ľudí po- 
kro čilého veku/, oblas ť informácií a komunikácia vrátane mas- 
médií a napokon premyslený program vz ťahov Východ - Západ. 
Všetky tieto okruhy činností majú už dnes vybudované európske  
centrá a infštitúty s premysleným programom a cie ľavedomou čin- 
nos ťou. Zú čast ňujú sa na nej tisícky umelcov, pedagógov, kul- 
túrnych organizátorov a vedeckých pracovníkov. Spol očným pro- 
gramom Európskej kultúrnej nadácie je "Plan Europe 2000". Na  
jeho tvorbe sa zú častnilo viac ako 200 bádate ľov z pätnástich 
krajín Európy a obsahuje štyri témy: Výchova pre 21 . storo čie,  
Urbanizácia, Krajina a životné prostredie, Človek a priemysel  
zajtrajška.  
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