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Нито една част от тази публикация не може да бъде препечатвана, предавана, възпроизвеждана,
съхранявана в системи, позволяващи изтеглянето й или превеждана в какъвто и да е формат без
писмено разрешение от Фонд „Култура“ на Община Варна.
Авторските права, конфиденциалната информация, патентите, правата върху дизайна и всички други
права върху интелектуалната собственост са и ще останат изключителна собственост на Фонд
„Култура“ на Община Варна. Представената тук информация може да се третира като точна и
надеждна.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Варна e град с активен и богат културен живот на високо равнище, който
концентрира голямата част от културните изяви във Варненска област. Творческата
продукция в града е на висока стойност и представя широк спектър от различни
сфери на изкуството, както и многобройни творци с различна творческа биография,
виждания и възрасти. Превръщането на културното развитие в приоритет на
местната политика включва повишаване на капацитета и възможностите на пошироки слоеве за участие във всички сфери на обществения живот, осигуряване на
необходимите инвестиции, поощряване на междусекторните партньорства с цел
постигане на мултиплициращ ефект и активно сътрудничество с националните и
международни институции, отговорни за реализирането на културни политики.
Секторът има съществен принос в икономическото развитие на града и е стимул за
развитието на местния бизнес, локалните изкуства и туризма.
Дейността на Фонд „Култура“ към Община Варна обхваща и предоставянето
на широк спектър от финансови стимули за развитието на изкуството и културата.
Общински фонд “Култура” - Варна съфинансира фестивали, конкурси и проекти в
сферата на културата, провеждани на територията на Община Варна, спазвайки
принципите на прозрачно и целесъобразно разходване на публични средства.
Финансирането се осъществява по направления , определени и одобрени от ПК
“Култура и духовно развитие” към Общински съвет - Варна за 2019 г.
Настоящият отчет има за цел да представи мониторинга и оценката на
проектите, спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна за 2019
година. Той съдържа разработен инструментариум за оценка на изпълнението на
проектните

предложения,

както

и

обобщени

данни

за

самооценка

на

бенефициентите. Въз основа на задълбочен анализ, са представени редица насоки за
усъвършенстване на процедурите за подбор на културни проекти, с особено
внимание към изпълнението и популяризирането на проектите, така че те да стават
все по-атрактивни за широката публика. Предложенията и препоръките на база на
осъществения мониторинг имат за задача да подпомогнат дейността на Фонд
„Култура“ и организаторите на културни събития в града в следните направления:
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 Стимулиране организирането на културни събития в гр. Варна;
 Насърчаване организиране на инициативи, насочени към младежите в
града;
 Насоки за подбор на релевантни комуникационни канали за опубличаване
на културните събития в града;
 Насърчаване на модерни и иновативни творчески индустрии;
 Постигане на все по-висока степен на информираност у гражданите за
дейността на Община Варна и в частност фонд “Култура”;
 Утвърждаването на гр. Варна като град с богата културна програма и
благоприятна среда.
През 2019г. чрез фонд „Култура“ са финансирани общо 129 проектни
предложения в различни сфери на културата и изкуството. Процентното
разпределение по направления на проектите през Сесия I и II e представено на
Фигури 1 и 2.

СЕСИЯ I

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА
ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА

5%0%
4%0%
2%

МУЗИКА

8%

ЛИТЕРАТУРА

5%
1%
3%
6%

ФИЛМОВО ИЗКУСТВО
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН
66%

МОБИЛНОСТ
НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ
КОПРОДУКЦИИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И
МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

Фигура 1. Проекти, спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна на първа
сесия по направления, %
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В рамките на първа сесия са финансирани общо 60 проектни предложения
като най-голям брой от тях (66%) са в различните направления „Фестивали и
конкурси“ (направление 1.1.Фестивали и конкурси с над 20 издания и с
продължителност на програмата над 7 дни; направление 1.2.Фестивали и конкурси с
над 15 издания; направление 1.3.Фестивали и конкурси с над 10 издания; направление
1.4.Фестивали и конкурси до 10 издания), следвани от „Филмово изкуство“, „Визуални
изкуства“ и „Литература“. Липсва финансиране на проекти в направление 1.5.Нови
фестивали и изкуства.

СЕСИЯ II

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ
ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА
ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА

0%6%0%
4%
3%

МУЗИКА

7%

ЛИТЕРАТУРА

2%

ФИЛМОВО ИЗКУСТВО

6%

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

60%

7%

МОБИЛНОСТ

5%

НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ
КОПРОДУКЦИИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО
НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И
МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

Фигура 2. Проекти, спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна на втора
сесия по направления, %

Проектите, спечелили финансиране по Втора сесия на фонд „Култура“ са общо
69 като най-многобройно отново е направлението „Фестивали и конкурси“ (60%),
последвано от „Филмово изкуство“, „Изпълнителни изкуства“, „Музика“ и
„Културно-историческо наследство“. Липсват финансирани проекти в направление
„Национални и европейски копродукции“ и „Нови организационни модели и
медийни

проекти“.

След

обявяването

на

одобрените

проекти,

част

от

бенефициентите са отказали финансиране – общо 6 проекта (2 проекта по Първа
сесия и 4 по Втора).
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1 МЕТОДОЛОГИЯ
Съгласно техническото задание, мониторингът и оценката на проектите, които
се изпълняват към Фонд „Култура“ на Община Варна за 2019 г., трябва да бъдат
осъществени по метода „Мониторинг и оценка на показатели“, който

включва

разработена система от индикатори за мониторинг и оценка на ключови обществени
цели.
През отчетната година са проведени редица контролни срещи на екипа на
фонд “Култура” с Комисията по мониторинг в състав: гл. ас. д-р Дарина Павлова, ас.
докт. Пламена Паламарова и Елена Владова. На срещите бяха обсъдени следните
въпроси:
1.

Актуализиране и утвърждаване на инструментариума за осъществяване на

мониторинг на одобрените проекти. Инструментариумът е насочен към
бенефициентите по проектите и широката публика.
2.

На комисията бяха предоставени за разглеждане документите на всички

одобрени и финансирани проекти за Първа и Втора сесия на 2019 г.
3. Продължи практиката по осъществяване на строг контрол върху проекти на
бенефициенти, които кандидатстват за пръв път за финансиране,
предоставено от фонд “Култура”. В тази връзка, същите бяха наблюдавани
и подпомагани на всеки етап от изпълнение на проектните предложения.
4. И през 2019 г. в екипа бяха присъединени студенти с цел улесняване и
опосредстване на процеса на полево събиране на информация, които в
ролята си на анкетьори комуникираха с посетители и организатори на
събития и прилагаха разработения инструментариум. Тази практика
осигури посещението на голяма част от финансираните събития, както и
набирането на данни за мнения на посетителите. Гл. ас. д-р Дарина Павлова
и ас. докт. Пламена Паламарова осъществиха селекция и подбор на кадри,
организираха и проведоха обучителни срещи, разпределиха задълженията
на студентите и контролираха процеса и качеството по изпълнението на
поставените задачи.
Към екипа бяха привлечени студенти, които към момента на осъществяване
на мониторинга се обучават по специалност “Маркетинг” в Икономически
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университет - Варна. Тяхното обучение и подготовка гарантира умението им да
работят с изследователските инструменти. Участие в проекта по мониторинг взеха
следните студенти:
1. Весела Иванова, III курс, спец. “Маркетинг”
2. Мериан Атанасова, III курс, спец. “Маркетинг”
3. Дилек Алиева, III курс, спец. “Маркетинг”
4. Владимир Илиев, III курс, спец. “Маркетинг”
На всеки от студентите бяха разпределени назначения по проекти и им бяха
предоставени баджове и таблетни устройства, с чиято помощ да проведат анкетното
проучване.

Фигура 3. Концептуален модел на методологията на мониторинг и оценка на проекти,
спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна

Методологията е изградена от следните основни модули:
МОДУЛ 1: Оценка на събитие: медиен мониторинг
В рамките на този модул е извършен медиен анализ на финансираните
проекти.
МОДУЛ 2: Проучване на бенефициентите: оценка на ефективност

10

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна
за 2019 г.“
В този модул се включва изследване на бенефициентите по финансираните
проекти от фонд “Култура”. То обхваща набиране, обобщаване и анализиране на
самооценките на бенефициентите в следните аспекти: общи параметри на проекта,
организация на събитието, целеви аудитории и потребители на проекта и партньори.
Проучването цели да отчете умението на бенефициентите за самооценка, както и да
се изведе съпоставка на потребителските оценки с тези на бенефициентите. Въз
основа на представената съпоставка, са изведени конкретни препоръки към
бенефициентите и представените проекти. Попълването на въпросника за
бенефициенти е задължително, според договора за финансиране и е част от крайния
отчет на проектите
МОДУЛ 3: Оценка на събитие: “таен посетител”
Този модул включва изследване тип „таен“ посетител. За целта е изготвен
въпросник, който е съобразен с инструмента, приложен за изследване на оценките
на бенефициентите. В проучването са включени сътрудници в ролята им на “тайни
посетители”, специално инструктирани да наблюдават организацията, атмосферата и
мястото на провеждане на събитието. Така подбраното проучване спомага за
съпоставка на потребителските оценки и тези на бенефициента и обогатява
инструментариума, разработен за изучаване на възприятията на широката публика.
МОДУЛ 4: Потребителско възприятие: EXIT проучване
С цел да се установят мненията на основните целеви аудитории по отношение
на проведените събития, финансирани от Фонд „Култура“ на Община Варна, е
планирано да се реализира изследване сред публиката след края на събитието, чрез
въпросник на мобилни устройства (EXIT проучване). Изследването включва следните
аспекти:


източници на информация за съответните събития;



потребителски оценки за изпълнение, атмосфера, обстановка и

локация на реализираното събитие;
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общи впечатления от събитието;



склонност към препоръка.
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Комисията

взе

решение

дейностите

по

концептуалния

модел

на

методологията за мониторинг да бъдат разпределени както следва:
МОДУЛ 1: Оценка на събитие: медиен мониторинг – Елена Владова
МОДУЛ 2: Проучване на бенефициентите: оценка на ефективност - гл. ас. д-р
Дарина Павлова и ас. докт Пламена Паламарова
МОДУЛ 3: Оценка на събитие: “таен посетител” - гл. ас. д-р Дарина Павлова и
ас. докт Пламена Паламарова
МОДУЛ 4: Потребителско възприятие: EXIT проучване - гл. ас. д-р Дарина
Павлова и ас. докт Пламена Паламарова
Инструментариумът за всички дейности в представената методология е
наличен в приложенията към настоящия доклад и е описан в Таблица 1.
Таблица 1:
Инструментариум на изследванията

Наименование

Приложение

Оценка на проведено събитие: организатор

3

Оценка на проведено събитие: „таен“ посетител

4

Въпросник за Exit проучване

5

Всички въпросници и чек листи са тествани и коригирани, за да се избегнат
всички възможни потенциални грешки на измерването и администрирането на
проучванията. След верификацията въпросниците за Модул 2 и Модул 3 бяха
въведени в платформата за онлайн проучвания LimeSurvey, а за Модул 4 в
платформата за мобилни изследвания Surveo.
Списък на одобрените проекти, обект на мониторинг в настоящия доклад е
представен в Приложение 1 и 2.
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2 МОДУЛ 1: ОЦЕНКА НА СЪБИТИЕ: МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Mониторингът е приключен на 18 ноември и не засяга проекти, които не са
реализирани или отчетени до тази дата.
През 2019г. Експертния съвет на Фонд „Култура“ прие изискване към
кандидатстващите

организации,

което

засяга

предвидените

разходи

за

популяризираща кампания, разпространение и реклама на събитията одобрени за
финансиране. Всяка организация се задължи да предвиди минимум 10% от общите
разходи на всеки проект.
След направения анализ на медийните и финансовите отчети за 2019 на
финансираните организации, посещение на голям брой от събитията и информацията
в електронните и аналогови медии се открояват няколко характерни тенденции.
Най-често използваните методи за реализиране на информационни кампании,
реклама и разгласа са популяризиране на събитията в класически медии, кампании в
социални медии (най-често Facebook, YouTube и Instagram) и печатна, аутдор
кампании (афиши, флайъри, по-рядко рекламни пана, билборди и ситилайт).
Друг често използван метод е изпращане до медиите на предварителна
информация за събитието. Тази тенденция до някъде се оформя поради факта, че
във Варна няма достатъчно специализирани за изкуство и култура медии, в които
културните събития да се следят и отразяват от профилирани журналисти.
Интернет изданията са много по динамични и анонсирането в такива, води до
по-бързо разпространение, но организациите в повечето случаи разчитат на т. нар.
Медийни партньорства, където информацията се публикува на добра воля, от страна
на медиите, и за това не се предвиждат никакво разходи. Когато за разпространение
на пресинформациите е ангажиран платен професионалист, информацията за
съответното събитие се тиражира в по-голям брой медии, което си личи по отчетите.
По-рядко в интернет изданията има репортажи от събитията и интервюта. Вторите
присъстват повече в материалите на телевизии и радиостанции (предимно
съществуващите във Варна). Като тенденция в проектите се забелязва посочване
като медийни партньори на редица от съществуващите медии, базирани във Варна,
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(включително вече закрити културни интернет издания, каквито има), които
всъщност не отразяват събитието.
Най-често използваната социална медия за популяризиране на събитията е
Facebook чрез страници на организациите или на самите проекти (фестивали,
конкурси и т. н.) или платена реклама за събитието. По-рядко се използва Instagram,
включително за проекти, където визията е водеща, като фотография и различни
визуални изкуства. Към социалните медии се насочват по-често и ги използват
оптимално организации, в които екипите са от по-млади хора. В отчетите се
забелязват две крайности: посочване само на линкове от лични Facebook профили
като медиен отчет за проведено събитие или констатацията, че проектът е отразен в
„редица национални и регионални медии“ без посочване на нито един линк с
публикация.
Проектите по програма „Мобилност“ не са добре популяризирани в медиите,
а

в

редица

случаи

става

въпрос

за

успешни

участия

на

фестивали/конкурси/международни форуми – потенциални добри новини за
постигнати успехи. Ангажимент на бенефициентите е да изпращат пресинформации
до медиите след реализираното пътуване/участие.
По отношение на посещаемостта на реализираните проекти (изключвайки
традиционни фестивали) на повече публика се радват събития, които залагат на
интегриране на посетителите чрез организиране на уъркшопи, семинари и друг вид
форми на взаимодействие, които могат да имат и образователен характер.
По отношение на представителността на събитията, които са част от културния
календар на Варна, се забелязва липса на професионален превод на официални
церемонии на форуми с международно участие или на международни събития,
включително вече традиционни фестивали. В тази връзка може да се препоръча
официалните страници на събития, особено на редовно провеждани, които
предполагат интерес от страна на туристи и на чужденци със статут на постоянно
пребиваващи в България, да имат версии поне и на английски език.
В заключение може да се добави, че наложената задължителна мярка за
минимум 10 % разходи за реклама се превръща в ценен ресурс информационния
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поток да достигне до още повече участници и до разширяване на публиките и да
бъде гаранция за осъществяването на качествен комуникационен процес.
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3

МОДУЛ 2: ПРОУЧВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТ

НА

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ:

ОЦЕНКА

НА

3.1 Методика
Инструментът на изследване на културни събития, насочен към впечатленията
на организаторите, е разработен на базата на въпросника “Таен посетител”, като е
допълнен с въпроси, целящи събирането на по-детайлна информация. Въпросите са
разделени тематично в следните блокове:


Блок А. Обща информация за събитието - освен наименование на посетеното
събитие, дата, час и място на провеждане, вид на достъп, се изисква
информация относно предходни издания на проекта, брой наети лица и вида
на взаимоотношенията - трудови, доброволчески, стажантски, основна целева
аудитория;



Блок B. Организация на събитието - изисква информация относно
ефективната организация на събитието, вкл. организация на пропускателните
пунктове, наличието на указателни знаци, разпределяне на пространството,
придържане към предварително обявената програма, брой посетители,
отзивчивост на организационния екип;



Блок C. Публика на събитието - оценка на реакциите и настроенията на
публиките, вкл. преобладаваща възраст на посетителите, методи за обратна
връзка, използвани от организатора, информационна осигуреност на други
езици;



Блок D. Партньорства - включва въпроси относно използваните рекламни
средства и медийно отразяване, предоставените рекламни материали,
упоменаването на фонд “Култура” и Община Варна като партньори и
спонсори, други организации, въвлечени в проекта. Предоставена е
възможност за коментари и препоръки към организацията на дейността на
фонд “Култура”.
Изследването се проведе чрез онлайн системата за изследвания LimeSurvey

през целия период на реализиране на проектите. Въпросникът беше разпратен чрез
email до всички бенефициенти и достъпен на сайта на фонд „Култура“. 51
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бенефициенти са попълнили въпросника в рамките на поставения срок. Редно е да
се отбележи, че изготвения доклад е към 01.12.2019г. В тази връзка, част от
бенефициентите не са приключили проектите си и не са отчели резултатите.
Въпреки че попълването на въпросника е задължително по договора за
финансиране, има бенефициенти, които не са спазили това условие.

3.2 Резултати
На база попълнените от бенефициентите въпросници (Приложение 6) могат да
бъдат изведени обобщаващи графики за събитията, финансирани по фонд “Култура”
за 2019г. Резултатите са представени по-долу с анализ, следващ структурата и
логичната последователност на инструмента на изследването. Пълният списък на
участвалите в изследването бенефициенти може да бъде видян в Приложение 6.
Организация на събитието
В първата част на изследването бенефициентите-организатори на събития,
финансирани по фонд “Култура” посочват мястото на провеждане на събитието и
пропускателния режим. Въз основа на отговорите на респондентите за посочените
локации, прави впечатление, че тенденцията за провеждане на публични събития в
зали на читалища, театри, Градска художествена галерия, арт салони, концертни
зали, се запазва при над 60% от събитията. Прави впечатление, че те са ориентирани
предимно в централните части на града, лесно достъпни за публиката. Останалата
част от проектите са се провели в свободни за посетителите зони като Морска
градина, парка в Аспарухово и други, а отделни събития са организирани в
заведения. Сравнително малка част от събитията са организирани и проведени извън
рамките на града (в близки населени места), а отделни проекти са реализирани извън
страната (напр. в Италия, Молдова). По отношение на достъпа до събитията, прави
впечатление, че в сравнение с 2018 г. събитията със свободен вход (45%), са намалели
с 18%. Този спад е за сметка на събитията, достъпни с покани – 15% за 2019г.
Останалите събития (ок. 10%) са с платен вход. Запазва се тенденцията
финансираните проекти да са свободно достъпни за широката публика в гр. Варна.
Данните за целевата аудитория на финансираните проекти, показват, че
основен дял от проектите за 2019г. са насочени към хората в активна възраст (78%),
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16% са ориентирани към младежи (13-25 години), а 6% са насочени основно към деца.
(Фигура 4). През настоящата година нараства броя на събитията, насочени към хора
от активна възраст, за сметка на тези, насочени към младежи и деца. Във връзка с
изложените данни, насочваме вниманието приоритетно към финансирането на
проекти, насочени към деца и младежи. Това би допринесло за имиджа на града като
благоприятна среда за по-младите публики, би спомогнало младите хора да
упражняват своите хобита, да разширят и възпитат своите интереси към различните
форми на изкуството.

6%

16%

Младежи (13-25 години)
Хора в активна възраст (26-60
години)
Деца (0-12 години)

78%

Фигура 4. Към каква публика е насочен проектът?

По отношение на организацията на събитията и привлечените към процеса
участници, се запазва тенденцията на ръст на лицата в договорни отношения с
организатора (Фигура 5). Изключително благоприятна тенденция е ръстът на
привлечените доброволци и стажанти, които се включват в изпълнението на
проектите.
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33%
30%

22%

15%

ТРУДОВ ДОГОВОР

ГРАЖДАНСКИ
ДОГОВОР

ДОБРОВОЛЦИ

СТАЖАНТИ

Фигура 5. Брой участници, включени в реализацията на проекта

Около 60% от бенефициентите отчитат ефективно пропускане на посетители
на входа на залата или локацията, без забавяне или струпвания на хора. Посочва се
достатъчно наличие на указателни табели или липсата на необходимост от такива,
от срана на бенефициентите. Част от бенефициентите не считат за необходимо да
поставят указателни табели, тъй като организират събитията си в локации, които са
популярни и известни на широката публика. Тук отчитаме известен пропуск в
организацията на събитията – поставянето на указателни табели уленява достъпа,
освобождава човешки ресурс, ангажиран в посрещането на публиката. Подобна
практитка не изисква особен времеви или финансови инвестиции.
По отношение на залите, помещенията и пространството, за реализация на
проектите, мнението на бенефициентите е изцяло положително – те споделят, че им
е осигурена необходимата техническа апаратура, време за репетиции, изградени
сцени или подиуми, т.е. наемодателите са осигурили нужния комфорт и атмосфера за
работата по проектите. За разлика от 2018г. организаторите нямат проблеми с
намирането на подходящи зали и локации за осъщестяваните от тях дейности.
Бенефициентите стриктно се придържат към обявената тематика на
проектите и спазват предварително обявената програма.
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През 2019г. проектите, които се организират традиционно (имат предходни
издания), регистрират изключителен ръст в посещаемостта на събитията. Част от
организаторите са успели през годините да превърнат инициативите си в мащабни
събития и тази тенденция се запазва. В известна степен резултатите се дължат на
партньорството между организаторите и различни медии за популяризиране на
събитията.
Анкетираните бенефициенти не регистрират проблеми по отношение на
справянето на организаторския екип с проблеми и оплаквания (Фигура 6). Почти
всички анкетирани организатори отбелязват, че задачите на екипа и помощния
персонал са били предварително разпределени и по време на самото събитие не са
възникнали проблеми. И през 2019г. бенефициентите дават висока оценка на екипа, с
който са работили и коментират точността при изготвянето и изпълнението на
техническите планове и графици за реализиране на мероприятията. През изминалата
година не са постъпили сигнали за оплаквания и възникнали проблеми, свързани с
реализацията.

18%

0%

Да

Не се отнася
82%

Не

Фигура 6. Беше ли организационният екип на разположение за въпроси и оплаквания от
посетителите?

По отношение на охраната на мястото на събитието (Фигура 7), 47% от
бенефициентите отбелязват, че са наели охрана за съответното мероприятие, а
останалата част са отбелязали, че събитието не е изисквало такава, или че наетото
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помещение е било с подсигурена охрана. Във връзка с безопасността на
посетителите насочваме вниманието към осигуряване (наемане) на охрана при
провеждането на по-масови мероприятия.

Да

21%
32%

Не се отнася

Не

47%

Фигура 7. Беше ли осигурена охрана на събитието?

Таблица 2 показва средната оценка на реакцията на публиките според
организатора. Дадени са предимно високи оценки на потребителските реакции средноаритметичната оценка е 4.79 от 5, показваща лек спад спрямо 2018г. Въпреки
това посочените данни показват позитивна реакция на публиката към събитието –
резултатът остава близък до максималната оценка. Ораганизаторите споделят, че са
получили множество поздравления, добри отзиви и позитивни коментари в
социалните мрежи. Всички допитани твърдят, че посетителите са останали до края на
организираното събитие, и дори след края на предвиденото време в търсене на
контакт с организатори или участници.
Таблица 2:
Как оценявате общата реакция на публиката (интерес, внимание)?

Средна оценка
1
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2 По-скоро негативна реакция

1.96

3 Безразличие

0.00

4 По-скоро позитивна реакция

7.84

5 Изключително позитивна реакция

90.2

Трайно се наблюдава спад при употребата на инструменти и средства за
измерване на обратна връзка от публиката (Фигура 8). През 2019г. нито един от
бенефициентите не е разработил анкета, едва 9% използват интервюта. Наблюбава
се ръст в броя на организаторите, които не използват никакъв метод за събиране на
обратна връзка от публиката – 33%. Останалите 58% от бенефициентите посочват, че
разчита на коментари на посетители в социални мрежи и на медийния отзвук. Според
нас е от особена важност на бенефициентите да бъде разяснена значението, целта и
формата за събиране на обратна връзка от публиките. Използването на такива
форми предоставя ценна информация за организатора за силните и слабите страни
на проекта и дава насоки за бъдещото му развитие. Резултатите от инструмента за
обратна връзка от публиката трябва да бъде задължителен елемент при отчета на
бенефициентите.

Писмена анкета
0%9%

Интервюта

58%

33%

Не е използван метод за
обратна връзка
Друго

Фигура 8. Беше ли използван метод за обратна връзка с публиката и какъв?, %
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По отношение на медийното отразяване на финансираните по фонд “Култура”
събития се наблюдава по-висока активност спрямо 2018г. Регистрира се
използването на онлайн и офлайн канали за комуникация. При електронните канали
са отчетени основно социални мрежи (страници, събития, платена реклама),
уебсайтове и новинарски сайтове, e-mail маркетинг, а при офлайн рекламните
средства се посочват печатни средства (плакати, флаери, брошури. сборници и пр.),
радио, интервюта в телевизии, платена реклама в радио и телевизии, външна
реклама,

организиране на пресконференции и ПР активности преди събитието.

Подбраните канали са актуални, използват се основно съвременни канали и
инструменти за комуникация, насочени към широк спектър от аудитории. Основните
медийни партньори на проведените мероприятия са БНТ, BTV, Nova TV, ТВ Черно
море, ТВ Скат, Мсат, БНР, Радио Варна, Дарик радио, Радио Фокус, Радио 1, moreto.net, Ти си Варна, Нова Варна, petel.bg, brat.bg, в. „Дневник“, в. „Черно море“, в.
„Труд“, Днес + и други местни сайтове и печатни издания.
100% от анкетираните бенефициенти посочват, че в рамките на организираното
от тях събитие, Община Варна и фонд “Култура” са били упоменати като спонсори и
партньори. Бенефициентите са обявили спонсора във всички свои рекламни
материали, както и в сценариите на мероприятията. Използвани са официалните лога
и знаци на Община Варна. Според част от бенефициентите това изискване за
задължително упоменаване на фонд „Култура“ не е необходимо, утежнява
бюджета на проекта и те отбелязват, че не желаят да „рекламират“ Фонда.
Отзивите на бенефициентите по отношение на съвместната работа с фонд
“Култура” са положителни. Организаторите отново изказват благодарност за
подкрепата, дават високи оценки за работата на екипа на Фонда, коректни
отношения, професионализъм и добра комуникация с екипа на Общината. Откроени
са следните препоръки: облекчаване на процедурата по кандидатстване, екипът на
Фонда да мотивира решенията относно избора на конкретно проектно предложение
и да ги публикува на сайта на Фонда, отчитането на проектите да бъде изцяло в
електронна форма, да се обвърже оценката на проектното предложение с размера
на финансирането. Има предложение за организиране на кръгли маси или дискусии с
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екипа на фонд „Култура: с цел разясняване на процедурите по кандидатстване, отчет
и мониторинг.

3.3 Общи заключения и препоръки:
В

резултат

на

обобщените

данни

от

проведеното

изследване

на

бенефициентите могат да се изведат следните препоръки:
1. Трайната негативна тенденция на липса на прилагане на инструментариум за
събиране на обратна връзка от бенефициентите може да се преодолее чрез
разясняване на значението и ползите от прилагането й. Информацията от
инструментите за обратна връзка спомага за подобряване на организацията и
реализирането

на

проектните

предложения,

тъй

като

мненията

на

потребителите са ключови при подобни културни проекти. В тази връзка фонд
„Култура“ може да предложи готов инструмент, който може да се адаптира
към съответното направление проекти. Допълнително прилагането на този
инструмент може да се превърне в задължение на бенефициента по
договорните отношения.
2. Както и през 2018г, така и в настоящия период бенефициентите настояват за
по-кратки срокове за разглеждане и оценяване на проектните предложения. В
тази връзка предлагаме изготвяне на предварителен график за обявяване на
процедура за набиране на проектни предложения и тяхното селектиране за
целия следващ период (следваща година), като този график следва да бъде
обявен на сайта на фонда. Дори графикът да е по-скоро ориентировъчен, той
би спомогнал за своевременната организация на бенефициентите и подоброто планиране от тяхна страна.
3. Въз основа на коментарите на бенефициентите, препоръчваме обявяването на
одобрените проектни предложения да бъде придружено с мотивирано
решение относно избора на конкретен проект. По подобен начин проектите,
които не са одобрени също да бъдат придружени с мотивация за отказа. Това
би направило процедурата по подбор и оценка още по-прозрачна и би
подмогнало кандидатите да подобрят своите бъдещи предложения.
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4. Като възможност пред фонд „Култура“ за облекчаване на процедурата по
отчитане на проектите открояваме въвеждането на електронна форма за
отчет на реализираните проекти.
5. Препоръчваме обвързването на размера на финансирането с оценката,
получена от проектното предложение.
6. Предлагаме в началото на всяка година да се организират и провеждат
разяснителни срещи между кандидатите за финансиране и представители на
фонд „Култура“, целящи разясняване на процедурите по кандидатстване,
подбор и отчитане на проектите.
7. Препоръчваме да се прецезира и увеличи сумата на допустимите разходи за
реклама на проектите, тъй като голяма част от проектите регистрират
устойчивост и повишаване на броя на публиката, но отчитат трудности при
популяризирането на събитията. Приятно впечатление прави разнообразието
и големия брой канали, които се използват с цел реклама, а допълнителното
финансиране в тази насока ще увеличи тяхната ефективност.
8. Обръщаме внимание на бенефициентите, че е необходимо да поставят
указателни и насочващи табели за събитията, без значение от популярността
на локацията, в която се провеждат. Това би улеснило ориентирането на
публиката и бързото настаняване на гостите.
9. Насочваме вниманието на бенефициентите към релаизиране на проекти,
ориентирани предимно към младежи и деца. От представените данни се
откроява възможността за привличане на тези аудитории към културния
живот на града.
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4

МОДУЛ 3: ОЦЕНКА НА СЪБИТИЕ: “ТАЕН ПОСЕТИТЕЛ”
4.1 Методика
Методиката на изследване на организираните културни събития “таен”

посетител е разработена на принципа на практиката “таен” клиент, при която
организаторът

няма

предварителна

информация,

че

посетителят

има

изследователска задача. За целите на мониторинга на събитията към Фонд
“Култура”, беше разработен въпросник, който наподобява съдържателната
структура на въпросника, предоставян на бенефициентите. Въпросите са разделени
тематично в следните блокове:


Блок А. Обща информация за събитието - въпросите в блока имат за цел да
съберат обща информация относно наименованието на посетеното събитие,
дата и час на посещението, място на провеждане, вид на достъп (свободен, с
покани, платен или др.);



Блок B. Организация на събитието - изисква отразяване на наблюденията на
посетителя относно ефективната организация на събитието, вкл. организация
на пропускателните пунктове, наличието на указателни знаци, разпределяне
на пространството, придържане към предварително обявената програма,
брой посетители, отзивчивост на организационния екип;



Блок C. Публика на събитието - оценка на реакциите и настроенията на
публиката, вкл. преобладаваща възраст на посетителите, методи за обратна
връзка, използвани от организатора, информационна осигуреност на други
езици;



Блок D. Партньорства - включва въпроси относно предоставените рекламни
материали, изричното посочване на Фонд “Култура” и Община Варна като
партньори и спонсори.
Изследването се проведе чрез онлайн системата за изследвания LimeSurvey.

Общо 51 наблюдения от експерти са осъществени в рамките на месеците март –
ноември 2019 година. Редно е да се отбележи, че посещенията са осъществени само
за проекти, които имат събитиен характер (постановки, изложби, концерти и др.).
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Част от финансираните проекти са от естество, което не позволява посещение и
анкетиране на публика (работни процеси по изготвяне на филми, издаване на книги и
др.)
В рамките на изследването на културните събития, получили финансиране по
Фонд “Култура”, „тайните“ посетители изпълняваха функциите на експертиоценители. Посещенията бяха осъществени както от самите членове на Комисията
по мониторинг, така и от външни лица - сътрудници, с оглед на това да бъде
постигната репрезентативност и да се избегне влиянието на личните предпочитания и
пристрастия. „Тайните“ посетители бяха предварително запознавани с въпросника и
очакваната информация, като според изискванията на техниката за изследване по
време на самото посещение те бяха инструктирани да останат незабелязани, да не
водят записки и да не фотографират (освен ако останалата част от публиката не
предприема подобни действия). Разработеният въпросник беше попълван веднага
след приключване на събитието, като „тайните“ посетители бяха инструктирани да
бъдат максимално изчерпателни в отговорите си и да запишат всяко свое
впечатление в полето за свободен коментар. По този начин, освен количествени
показатели за измерване се отчитат и личните усещания и впечатления на „тайните“
посетители. В случаите, в които някой от зададените критерии не се отнася до
посетеното събитие, се отбелязва отговор “Не се отнася”.

4.2 Резултати
На основа на попълнените от експертите въпросници са направени
обобщаващи графики за събитията, финансирани по фонд “Култура” за 2019 г.
Детайлно представяне на резултатите от проучването е дадено в Приложение 7.
Резултатите са представени по-долу с анализ по структурата и логичната
последователност на използвания въпросник.
Организация на събитието
Фигура

9

представя

процентното

разпределение

на

формата

на

пропускателен режим на посетените събития, като 69% от тях са със свободен вход.
Запазва се съотношението между формите на достъп от 2018г. Големият процент
събития със свободен вход допринася за повишената посещаемост на културни
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мероприятия. Не се забелязват отклонения между отчетеното от бенефициентите и
тайните посетители.

2%

Свободен вход

0%

29%

Платен вход/билет

69%

Покани
Друго

Фигура 9. Пропускателен режим на събитията, %

През 2019г. се отчита изключтелно добра организация по отношение на
пропускателния режим спрямо 2018г. Въпреки големия процент на събития със
свободен вход, се наблюдава повишена ефективност - 8о% от посетените събития са
получили отлична оценка по този фактор. Резултатите по този критерий също се
припокриват с мненията на бенефициентите.
Фигура 10 визуализира наблюденията по отношение на правилното
обозначаване на събитийното пространство.
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15%

26%

Да

59%

Не

Не се отнася

Фигура 10. Наличие на указателни знаци на събитията, %

През 2019г. се наблюдава рязко подобрение при обозначаването на
пространствата и залите на събитията (с 25% спрямо 2018г.). Въпреки това, 26% от
събитията не са поставили обозначителни знаци, което поражда затруднения за
посетителите. За част от събитията, които не са поставили подобни указателни
табели, публиката е изразила гласно недоволство. Съпоставянето на резултатите на
бенефициентите и тайните посетители показва, че организаторите считат, че за
популярните локации не са необходими обозначителни табели, докато за
посетителите не винаги това е така.
Данните от оценките на експертите показват отлична организация на
събитийното пространство по отношение на избор на зали и очаквана посещаемост.
Оценките се припокриват с резултатите от изследвнаето на бенефициентите.
При оценка на спазването на събитийната програма (Фигура 11) се отчита 65%
утвърдителни отговори. Наблюдава се известен спад спрямо 2018г., но тези данни не
са притеснителни, тъй като се отнасят предимно до закъснение в програмата.
Сравнението с отговорите на бенефициентите показва, че същите са изчакали
публиката да се настани преди да стартитрат мероприятието.
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12%

Да

23%

Не
65%

Не се отнася

Фигура 11. Спазена ли бе програмата на събитието?, %

Фигура 12 изобразява становището на експертите по отношение на
тематичното

съдържание

на

посетеното

събитие

и

удовлетворяване

на

афишираната тематика. Наблюдава се ръст в добре организирани тематично събития
и спазване на предварително подадените проекти и изнесената в медийното
пространство информация. Спазването на обявеното тематично съдържание
допринася за удовлетвореността на публиката от проведеното събитие.

0%8%

Да

Не

92%

Не се отнася

Фигура 12. Подтемите на събитието отговаряха ли на общата тема и надслов?, %

В контекста на добре организираните тематични програми е и високата
посещаемост на събитията, регистрирана от експертите. При отделни събития се
отчита незапълване на капацитета на залата (локацията), като това може да се дължи
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от една страна на недостатъчна популяризация на събитието, а от друга на
неподходящ подбор на локация. И в двата случая бенефициентите биха могли да
предприемат мерки с оглед постигане на по-високи резултати.

10%

Да

13%

Не
77%

Не се отнася

Фигура 13. Беше ли организационният екип на разположение за въпроси и оплаквания от
посетителите?

Наблюдава повишаване на удовлетвореността на експертите по отношение на
организационния екип на мястото на събитието (77%). Потвърждава се заявеното от
организаторите, че екипът зад събитието е бил отзивчив и е реагирал адекватно при
запитвания и проблеми. Коментарите на тайните посетители показват, че при част от
събитията, организаторският екип или не е бил на мястото на провеждане, или не е
осигурил лице, към което посетителите да могат да се обърнат (със съответните
отличителни знаци).
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Да
43%

47%

10%

Не се отнася

Не

Фигура 14. Беше ли осигурена охрана на събитието?

На въпроса за осигуряването на сигурността на събитието, „тайните“
посетители заявяват, че при 43% от посетените събития охрана е била осигурена.
Наблюдава се ръст в сравнение с 2018г., когато събитията с осигурена охрана са били
едва 27%. Този резултат се дължи на подбора на локации със собствена охрана.
Резултатите при отчитане на възрастта на аудиторията се припокриват с тези,
посочени от възложителите. Данните показват, че планираните проекти са с коректно
зададена целева аудитория и са успели да я привлекат. Взимайки предвид данните от
предходните години, се наблюдава все по-значителен превес на събитията, насочени
към хора в активна вързаст, за сметка на тези, насочени към деца и младежи, при
които се отичита спад.

Фокусираме вниманието на фонд „Култура“ към

стимулирнаето на проекти към тези публики.
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2%6% 12%

Младежи (13-25 години)

Хора в активна възраст (26-60
години)
Деца (0-12 години)
80%

Възрастни (60+ години)

Фигура 15. На каква възраст беше преобладаващата публика на събитието?

Таблица 3 показва средната оценка на реакцията на публиките според
тайните посетители. Реакциите на публиката са изключително позитивни – средната
оценка се е повишила в сравнение с предходната година, и възлиза на 4,55 от
максимална 5. Наблюдава се спад в регистрираните негативни реакции. Това показва
одобрението на варненската публика към реализираните проекти и затвърждава
самооценката на бенефициентите.
Таблица 3:
Как оценявате общата реакция на публиката (интерес, внимание)?

Средна оценка
1

Процент от респондентите („тайни“
посетители)

Изключително негативна реакция

1.96

2 По-скоро негативна реакция

0.00

3 Безразличие

9.80

4 По-скоро позитивна реакция

17.65

5 Изключително позитивна реакция

70.59

Както отчитат и бенефициентите, посетителите са запазили своя интерес към
мероприятието и са останали до неговия край (71% от посетените събития).
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При 71% от посетените събития не е прилагана форма за обратна връзка
(Фигура 16) с публиката. Това потвърждава необходимостта от въвеждане на
подобна форма на контрол в договорните отношения. От друга страна
организаторите са комуникирали активно с посетителите, както по време на
събитията, така и след тях. Тази комуникация е важна и е добре да се съхранява и
проследява чрез помощта на изследователски инструменти (на електронен или
хартиен носител).

24%

3%
2%

Писмена анкета
Интервю

71%

Не е използван метод за обратна
връзка
Друго

Фигура 16. По Ваши наблюдения, използван ли беше метод за обратна връзка с публиката и
какъв?

Резултатите по отношение на достъпността на проекта за чужденци показват
негативна тенденция: спрямо предходния период са се увеличили събитията, които
не предлагат материали и информация на чужд език (Фигура 17). В същото време има
ръст при събитията, които са ориентирани и към чужденци. В тези случаи е важно да
се осигурят материали на чужд език, дори когато самото събитие не може да бъде
адаптирано напълно (напр. чрез рекламни материали, плакати, книжки и др.). Това е
от особено значение при събитията на открито и със свободен достъп, предивд
големия поток от туристи в града.
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2%

Да

35%

Не
63%

Не се отнася

Фигура 17. Събитието беше ли достъпно за чужденци (имаше ли информация на английски
език)?

По време на организираните събития на посетителите са били предоставени
флаери, брошури и плакати като рекламни носители. От експертите не са отчетени
други форми на комуникация с публиката.
В рамките на 65% от събитията, Община Варна и фонд “Култура” са били
споменати и представени като спонсори и партньори на организатора (Фигура 18).
Важно е да се отбележи, че при част от тези събития партньорството е обявено в
рекламните материали, но не е споменато в рамките на програмата. Въпреки това
тенденцията спрямо предходния период е положителна, но все още остава висок
процента на подложените на мониторинг бенефициенти, които не са обявили
полученото

по

Фонда

финансиране

(33%).

Посочените

резултати

показват

разминаване с отговорите на бенефициентите, което налага фокусирането върху
тази част от задълженията по договора за финансиране.
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2%

Да
33%

Не

65%

Не се отнася

Фигура 18. По време на събитието Община Варна и фонд „Култура“ бяха ли обявени като
спонсори?

4.3 Общи заключения и препоръки:
В резултат на проведеното изследване на културни събития по методиката
“таен” посетител могат да бъдат изказани следните основни наблюдения и
препоръки:
1. С цел да се улесни ориентацията на посетителите и да се облекчи
пропускателния

режим,

препоръчваме

да

се

обърне

внимание

на

изработването и поставянето на указателни знаци и табели в локациите на
организираните събития. Подобни мерки не изискват особен финансов
ресурс, но повишават общата потребителска оценка за мероприятието.
2. Приложението на форми за обратна връзка допринася за усъвършенстване на
изпълняваните проекти, спомага за формиране на положителни впечатления
от публиката. Подобни форми отчитат личните преценки на посетителите по
различни аспекти на реализираните проекти, а подобни оценки следва да се
отразяват при подготвянето на следващи проектни предложения.
3. Отчитайки ръста в посещаемостта на събитията, финансирани по фонд
„Култура“ от чужденци, обръщаме внимание на необходимостта от
адаптиране на мероприятията или изготвяне на рекламни материали на чужд
език. Позицията на Община Варна като популярна туристическа дестинация и
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запазването на устойчивото й развитие като културен център изискват
обгрижването на този специфичен сегмент от публиката.
4. С оглед резултатите относно оповестяването на партньорството на фонд
„Култура“ във финансираните проекти, препоръчваме подробно разясняване
на необходимостта от включването на Община Варна и Фонда при обявяване
на спонсорите на проекта (по време на събитията и в рекламните материали).
Тъй като това изискване е заложено в договора за финансиране,
препоръчваме по-строги форми на контрол и евентуални санкции при
неспазване на клаузата.
5. Фокусираме вниманието на фонд „Култура“ към финансиране на проекти,
оринтирани предимно към младежи и деца. Това се налага с оглед на
отчетаната тенденция за намаляване на броя на събития към такива публики.
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5

МОДУЛ 4: ПОТРЕБИТЕЛСКО ВЪЗПРИЯТИЕ: EXIT ПРОУЧВАНЕ
5.1 Методика
Методиката на изследване при Exit проучването изисква предварително

разработен въпросник, който да се попълва „на изхода“, т.е. след събитието, като се
интервюират хора, които са присъствали и напускат залата / локацията. При
провеждане

на

интервютата

е

съблюдавано

равномерното

участие

на представители от различни възрастови групи. Анкетираният няма предварителна
информация, че ще бъде проведено допитване. Анкетьорът (носещ обозначителен
бадж) задължително се представя на интервюирания като представител на Фонд
„Култура“ и обяснява целта на анкетата – контрол и подобряване на качеството на
подобни събития. Изследването е анонимно и данните на интервюираните не се
изискват и съхраняват.
Разработеният въпросник за EXIT проучване се състои от осем затворени
въпроса, като обемът и формата са подбрани с оглед бързото и лесно попълване от
страна на анкетирания. Събира се информация за информационните канали, чрез
които посетителят е научил за проекта, размер на групата, която е посетила
събитието, местоживеенето на посетителя. Приложени са оценъчни скали по
отношение

на

организацията,

тематиката

на

събитието,

локацията,

продължителността и атмосферата. Включени са скали от типа Net promoter, които
да определят склонността на потребителя да препоръча събитието и да
разпространи

информация

за

мероприятието.

Допитването

установява

и

запознатостта с Фонд “Култура” и неговото участие като партньор в проекта.
Изследването се проведе чрез мобилната платформа за изследвания Surveo.
За целта, разработеният въпросник беше транслиран в лесна и достъпна за
попълване форма (с пиктограми и слайдъри), а самото попълване на въпросника
става на таблет. Проведени са общо 516 анкети в рамките на различни събития в
рамките на месеците март - ноември.
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5.2 Резултати
На

база

попълнените

анкети

е

генерирана

обобщена

оценка

на

потребителските възприятия относно събития, финансирани по фонд “Култура” за
2019 г. Детайлно представяне на резултатите от проучването е дадено в Приложение
8. Резултатите са представени по-долу с анализ, следващ структурата и логичната
последователност на инструмента на изследването.
Таблица 4:
Посетени събития от анкетьори

Име на събитие

Период на
провеждане

СЕСИЯ I
Филмов фестивал "Мастер оф Арт" - за документални филми посветени на
изкуствата

12.04 - 30.04.2019

Дългият път на Фениксите

30.04 - 31.10.2019

Спирка за разкази

01.05 - 30.06.2019

28-ми Международен музикален фестивал ОТКРИТИЕ
V Пленер-конкурс по скулптура „Докосване до природата“ с международно
участие

09.05.2019
07.05 - 22.05.2019
17.05 - 18.05.2019

Нощ на Музеите и Галериите - Варна 2019

19.05.2019

Национален конкурс "Обичам те, море"
VARNA JAZZ DAYS FESTIVAL 2019

18.05 - 19.05.2019

Вокалната музика в творчеството на "Панчо Владигеров"

15.05 - 31.05.2019

Международен литературен фестивал "Варна Лит"

28.05 - 01.06.2019

Международен Фотографски Салон Варна 2019

03.06.2019

Международен театрален фестивал "Варненско лято" - 2019

01.06 - 11.06.2019

III Фестивал за български народни танци"мегданско веселие край морето"

07.06 - 08.06.2019

Пети национален литературен конкурс за разказ "Атанас Липчев 2019"

07.06.2019

XIV национален фестивал на етносите "България за всички"

08.06.2019

20 години Палас

08.06.2019
Аспарухово пее и танцува 2019

15.06.2019
21.06.2019

SIX LOVE SONGS - хореографски концерт
18ти Международен Фестивал на Червенокръстките и Здравни Филми

13.06 – 17.06.2019

Фестивал "Приказка за теб"

08.06 - 12.06.2019

Еньовден във Варна - здравни и културни традиции

24.06.2019

РАДАР Фестивал за мултидисциплинарни музикални проекти

09.08 – 11.08.2019

Живописта не заменя разнообразното хранене. Поредица от живописни изложби

03.04 - 03.05.2019

СЕСИЯ II
II Международно Триенале на Акварела - Варна, 2019
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VII Европейски конкурс за нова детска песен „Златни искри“

18.10 -20.10.2019

Международен 3 D арт фестивал -Варна 2019 г.

02.09 - 8.09.2019

28 Международен Джаз Фестивал *Варненско лято -2019 *

21.09 - 29.09.2019

Международен панаир на занаятите и изкуствата "Булгарика"

01.08 - 21.08.2019

Младежки фестивал на изкуствата "Пътуване към миналото"

12.08 - 24.08.2019

ОСМИ Национален събор за автентичен фолклор "Тополи пее и се смее"

24.08 - 25.08.2019

НОВИТЕ СЕГА / NEW MUSIC NOW

13.07.2019

Международен филмов фестивал „Любовта е лудост”

23.08 - 01.09.2019

Пети международен музикален конкурс "Art Stars-Звезди на изкуството"-2019

04.09 - 08.09.2019

Международен конкурс за вокално изкуство „Морски звездички”

21.09 - 22.09.2019

Световен фестивал на анимационния филм - Варна 2019

11.09 - 15.09.2019

Театралните срещи в театър Щурче

09.10 - 13.10.2019

Международен кино-литературен фестивал Синелибри Варна 2019

05.10 - 20.10.2019

Национален фестивал "Листопад на спомените"

19.10 - 21.10.2019

Варна – сцена на мултинационални младежки общности
Варненски инициативи за опазване на наследството на неолитна цивилизация
Варна
На една песен разстояние
Идеен проект за облагородяване на пространството пред „ЗАЩИТНО
СЪОРЪЖЕНИЕ“
In-betweenness / series
Международна научна конференция "Походите на Владислав Варненчик (14431444 г.) в контекста на историята на Централна и Югоизточна Европа
Фестивал на историята
дискусионен форум "Международното биенале на графиката - Варна 2019:
посоките и тенденциите в съвременното графично изкуство"
Пленер-конкурс "Архитектурното наследство в сърцето на Стара Варна (Таляна)"

03.07 - 07. 07.2019
01.9 - 01.10.2019
18.08.2019
15.11.2019

10.11 – 11.11.2019

15.11.2019
01.08-30.09.2019
9.09 – 14.09.2019

Галерия на спомените
Международен кинофестивал Карантината 2019

02.07 - 05.07.2019

Международен фестивал на дигиталните изкуства FUTURO 5

23.08 - 25.08.2019

Таблица 5 представя в процентно отношение предпочитаните източници на
информация за анкетираните посетители. През 2019г. основен канал за информиране
на посетителите остава комуникацията от уста на уста (WOM) в лицето на семейство,
приятели и други достъпни контактни аудитории за посетителя. На второ място след
него се подреждат електронните източници на информация в лицето на социалната
мрежа Фейсбук (официална страница на организатор/събитие, споделени постинги,
новини) и други нформационни уебсайтове. Резултатът не е изнендващ, предвид
факта, че Фейсбук е сред най-масовите канали, използвани като източник на
информация (включително и средство за обмен на информация с близки и познати).
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Наблюдава се ръст в потребителите на медийни канали и печатни средства спрямо
предходната година. Въпреки по-големия бюджет, който те изискват, те са
предпочитани от част от аудиторията, особено от по-зрялата публика. В контекста на
изложените дотук резултати за 2019г., представеното разпределение между
информационните източници е съотносимо към структурата на аудиторията по
възраст.
Таблица 5:
Откъде разбрахте за провеждането на настоящото събитие, %
Информационен канал

% от анкетираните

От приятели, познати

50.6

Фейсбук

18.5

Информационен уебсайт

12.3

Уебсайта на Община Варна

3.1

Радио

4.9

Плакат, дипляна, листовка

9.9

На запитването за размера на групата, с която респондентът е посетил
събитие, най-голям процент (41%) заявяват, че са били с един придружител. За
разлика от 2018 г. се повишава дела на респондентите, които са посетили събитията в
група (трима или четирима), за сметка на самостоятелните посещения (10%).
Публиката през настоящата година е търсила споделено преживяване, по-голяма
група за посещение, което допринася за разширяване на комуникацията от уста на
уста и нейното значение като канал за популяризиране на проектите.
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22%

10%

Само аз
Двама
Трима

41%
27%

Четири и повече

Фигура 19. Размер на групата, с която е осъществено посещението, %

За установяването на информираността на посетителите относно участието
на Фонд “Култура” и Община Варна като партньори на проекта, въпросникът
включва отделен въпрос, резултатите от който са представени на Фигура 20. През
2019г. се запазва тревожната тенденция за ниска информираност на посетиелите за
участието на фонд „Култура“ като партньор на посетеното събитие (46%). В
сравнение с 2018г. се наблюдава известен ръст в броя на информираните посетители,
но все още техният процент е под половината от допитаните.

46%
54%

Да

Не

Фигура 20. Знаете ли, че събитието е по проект, финансиран по фонд “Култура” към Община
Варна?, %
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Участниците в проучването бяха помолени да дадат оценка на различни
аспекти на събитието, на което са присъствали. Максималната оценка, която може
да получи всяка от изучаваните характеристики е 6 (отлична). Резултатите са
представени в Таблица 6.
Таблица 6:
Как бихте оценили събитието по скала от 2 (незадоволителна оценка) до 6 (отлична оценка)?, %

Фактор

2
(лоша)

3

4

5

6
(отлична)

Цялостна организация на събитието

0.0

1.8

1.8

24.3

72.1

Тематиката

0.0

0.9

0.0

20.5

78.6

Ангажираността и съпричастността на
екипа

0.0

1.8

10.9

19.1

68.2

Творческата реализация

0.0

0.9

6.4

16.6

76.4

Интериора на мястото на провеждане

0.9

3.6

7.3

24.5

63.6

Локацията на събитието

0.0

0.0

2.7

12.5

84.8

Продължителността на събитието

0.0

0.9

8.1

20.7

70.3

Цялостната атмосфера на събитието

0.0

0.0

4.5

20.7

74.8

От резултатите се вижда, че реализираните проекти са оценени изключително
високо от посетителите по всички наблюдавани аспекти. По отношение на
цялостната организация на събитието, резултатите са в унисон със самооценката на
бенефициентите и се регистрира ръст от приблизително 30% спрямо 2018г. в
отличните оценки. Подобен е резултатът и при оценката на тематиката на проекта,
което регистрира удовлетвореността на посетителите от реализираните проекти.
Респондентите поставят и по-висока оценка по показателя „Ангажираност и
съпричастност на екипа“. Този резултат е сходен с оценките, дадени от тайните
постители. При оценката на интериора и локацията на провежданото събитие,
допитаните са дали предимно отлични оценки, като отново резултатът е по-добът от
предходните периоди. През 2019г. според публиката продължителността на
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организираните събития е съответствала на техните очаквания, а при цялостната
атмосфера на събитието отличните оценки са с около 20% повече от предходната
година. В заключение може да се обобщи, че се наблюдава значителен ръст в
отличните оценки.
Положителна е нагласата при решението за последващо посещение на
подобно културно събитие. Склонността за повторни посещения е илюстрирана на
Фигура 21. Близо 98% от запитаните заявяват готовност и желание за посещение на
подобни културни проекти за в бъдеще. Това дава основание да се каже, че
варненската публиката става все по-активна, а интересът й към културни събития се
засилва.

2%
0%

14%

Не бих посетил отново
По-скоро не бих посетил
По-скоро ще посетя
Със сигурност ще посетя

84%

Фигура 21. Бихте ли посетили друго подобно събитие?, %

Обобщена оценка на събитието, в което е участвал респондента, се
установява чрез скалата Net promoter, която е разработена в 10 степени и
обикновено високите оценки (над 8) са гарант за доброволно разпространяване на
иформация за събитието и бъдещо присъствие (лоялност). Общата средна оценка на
удовлетвореността през 2019г. е 8,9 (от максимална 10). Най-голям брой за
максиманите оценки – 10 (63.8% от запитаните). По отношение на склонността за
препоръка към контактни аудитории, Модата е 10 (71.6% от случаите) – значителен
ръст

спрямо

предходната

2018

година.

И

двата

показателя регистрират

изключителен ръст на високите оценки. В периода 2015-2019г., в които е провеждано
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изследването, през настоящата година резултатите по тези показатели са най-близки
до максималните.
Таблица 7:
Оценка на цялостно впечатление / склонност за препоръка

Въпрос

Мода

% от
отговорилите

от

10

63.8

Ще препоръчате ли посещението на подобно събитие на
приятели и познати?

10

71.6

Как бихте оценили цялостното си
проведеното събитие по скала от 0 до 10?

впечатление

Анализът на посетителите показва (Фигура 22), че основния дял са жители на
град Варна (93%). Спрямо предходните периоди се запазва тентенция за спад на
посещаемостта от гости на града. Представените резултати могат да се тълкуват в
контекста на препдочитаните медийни партньори от бенефициентите. Насочваме
вниманието към комуникация с по-широка аудитория, която включва гостите на
града (туристи от станата и чужбина) и по-млада публика (напр. студентите, които са
временни жители).

5%2%

Постоянен жител

Временен жител
Гост
93%

Фигура 22. Жител или гост сте на гр. Варна?, %
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5.3 Общи заключения и препоръки:
В обобщение на проведеното изследване на културни събития по методиката
EXIT проучване, могат да бъдат направени следните основни наблюдения и
препоръки:
1. На

базата

на

събраните

от

посетителите

данни

препоръчваме

на

бенефициентите да продължат с активното използване на онлайн средства за
разпространяване на информация и популяризиране на проектите си. Особен
акцент следва да бъдат социалните мрежи, тъй като те предразполагат и за
обмен между самите потребители (от уста на уста). Прилагането на тези
техники за комуникация допринася и за разширяването на привлечените
аудитории и е предпоставка за включване на гости и временни жители към
културния календар на града. Препоръчваме изготвяне на материали и на
чужд език, особено за проектите, които могат да се адаптират към
чуждестранни посетители.
2. С оглед на на увеличения дял на културния туризъм е повече от нужно
културният календар да влезе в туристическите пакети и промотирането им на
по-големите туристически борси и изложения, а значимите за културата на
Варна събития да станат част от туроператорските програми в навечерието на
туристическия сезон. Създаването на единен културен календар е необходимо
да се превърне в един от механизмите за постепенна смяна на профила на
туристите, посещаващи Варна и да спомогне за положителния имидж на
града.
3. Във връзка с привличането на чуждестранни гости към културния живот на
града, насочваме вниманието към по - активно финансиране на чуждоезикови
проекти, или такива, които са насочени едновременно към българска и
чуждестранна публика.
4. Запазва се тенденцията за ниска информираност на посетителите за
партньорстовото на фонд „Култура“ при финансирането на проектите.
Препоръчваме да се търси по-висока осведоменост, имайки предвид
задължителното
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присъствието на логото на Община Варна в рекламните материали. Слабият
резултат е предпоставка за пропуснати имиджови ползи за Община Варна,
както и за неоползотворени възможности от потенциални бенефициенти.
Считаме, че информиаността на публиката по отношение на партньорството
би допринесла за позитивното отношение към усилията на Община Варна за
подобряване на градската културна среда.
5. Препоръчваме прилагането методика за оценка от публиката да продължи да
се реализира с помощта на млади сътрудници, тъй като този подход
предразполага аудиорията да е по-отзивчива при взимане на участие в
изследването, за което свидетелства и увеличаващия се брой респонденти
през последните две години.
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6

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Въз основа на данните и оценките набрани от бенефициенти на фонд

„Култура“, както и на база проучването осъществено с помощта на таен клиент и EXIT проучването, са изведени възможности за усъвършенстване на процедурата по
кандидатстване и ефективното изпълнение на проекти. Излагаме следните
предложения:

6.1 Препоръки към фонд „Култура“: по отношение на процедурата за
кандидатстване, финансиране, отчитане и организация на дейността
1. Създаване на единен културен календар. Подобен календар би допринесъл
и от страна на Община Варна за популяризирането на финансираните събития и
привличането на чужденци и публика от други градове.
2. Насочваме вниманието на фонд „Култура“ към финансиране на проекти,
насочени към чуждестранна публика или такива, които са достъпни и за нея. В това
число може да се предвиди допълнително перо от бюджета за разработване на
рекламни материали, субтитри и др. на чужди езици.
3. В резултат на представените данни, насочваме вниманието на фонд
„Култура“ към приоритетното финансиране на проекти, които представляват
интерес за младата публика и предимно такива насочени към деца. В последните
години се наблюдава значителен спад в това направление, което може да се изведе
като слабост на културната среда на тези публики. Считаме, че реализирането на
повече проекти за младежи и деца би увеличило аудиторията на културните проекти
в гр. Варна, като би допринесло за удовлетвореността на жителите на града. Тук
можем да кажем, че се наблюдават пропуснати възможности за обогатяване на
културната програма.
4. Ниската информираност на публиката по отношение на участието на фонд
„Култура“ в посетените от тях събития е тревожен сигнал както за 2017 г. и 2018 г.,
така и за 2019 г. В тази насока трябва да се положат допълнителни усилия за
стимулиране на бенефициентите при обявяване на техните спонсори. Възможно е
реализирането и на по-строг контрол в това направление като част от договорните
задължения на бенефециентите.
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5. Открояваме като възможност пред фонд „Култура“ обявяването на
предварителен ориентировъчен график на сесиите за набиране на проектни
предложения, както и сроковете за тяхното селектиране. Това би улеснило
подготовката на необходимата документация и планирането на културните събития
на бенефициентите.
6. Предлагаме сроковете за разглеждане и оценяване на проектните
предложения да се оптимизират. Наблюдава се забавяне в част от реализацията на
проекти поради закъснение в обявяването на одобрените проекти и тяхното
финансиране.
7. Препоръчваме въвеждането на мотивирано решение при обявяване на
одобрените проектни предложения. То би допринесло за прозрачността на
процедурата по кандидатстване, както би аргументирало и обосновало избора на
проектни предложения, както и размера на отпуснатата субсидия.
8.

Въз основа на набраните данни, представяме възможността за

обвързване на получената оценка на поректното предложение с размера на неговото
финансиране.
9. Насочваме вниманието към повишаване на допустимите разходи по перо
реклама, тъй като бенефициентите отчитат недостатъчно средства за целите на
популяризирането на финансираните проекти. Този разход може да се определи като
процент от общия размер на финансирането.
10. Очертаваме като възможност за фонд „Култура“ и нейните бенефициенти,
предоставянето на инструментариум за обратна връзка от проведени мероприятия и
събития. Това би допринесло за по-строгия контрол

при реализирането на

проектите, както и набиране на информация необходима на самите бенефициенти,
за подобряване и усъвършенстване на следващи проекти.
11. Препоръчваме въвеждането и използването на електронни форми на
отчитане на финансираните проекти, което би облекчило работата на екипа на фонд
„Култура“ и е желано от бенефициентите.
12.

Като възможност открояваме и организирането и провеждането на

информационна среща между екипа на фонд „Култура“ и бенефициентите. Подобна
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практика би допринесла за изчистване на въпроси по процедурата и нейното
изпълнение.

6.2

Препоръки към бенефициентите

по

фонд

„Култура“:

по

отношение на изпълнение на проектните предложения
1. Препоръчваме на бенефициентите да прилагат инструментариум за
събиране на обратна връзка от публиката или аудиториите на организираните от тях
събития. Тази информацията спомага за подобряване на организацията и
реализирането на бъдещи проектни предложения. Отзвукът в социалните мрежи и
медийното пространство след събитието е добро свидетелство за успеха на проекта,
но не може да замести подробната и целенасочено събрана информация от
посетителите на мястото на събитието.
2. Открояваме необходимостта от поставяне на указателни и насочващи
табели за събитията, без значение от популярността на локацията, в която се
провеждат. Наблюдава се, че част от публиката е срещнала трудности при намиране
на съответната зала или събитийно пространство.
3. Неоползотворена възможност за бенефициентите е реализиране на
проекти, ориентирани към младежи и деца.
4. Спрямо 2018г, през 2019г наблюдаваме по-богат и разнообразен подбор на
комуникационни канали и медийни партньори. Отчитаме това като добра практика и
препоръчваме на бенефициентите да я продължат в следващия период на
финансиране.
5. Препоръчваме разработването на рекламни матриали, насочени към
чуждоезична публика (за проекти, които могат да бъдат адаптирани на чужд език или
за чужда аудитория).
6. Препоръчваме стриктно спазване на клаузата за задължително обявяване
на партньорството с фонд „Култура“ по време на събитието и присъствието на
логото на Община Варна в рекламните материали.
7. При изпълнение на проектите се наблюдават следните положителни
моменти и добри практики:
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подобряване на цялостната организация на събитието;



представяне на проекти, посветени на разнообразни тематики;



включване на отзивчив екип при организацията на проектите;



изключително високи оценки от посетителите, както за организацията
на събитията, така и за тяхното изпълнение и цялостната им атмосфера;



запазването на успешните и устойчиви проекти като част от културния
календар на Варна;



широко и позитивно медийно отразяване на реализираните проекти.

В заключение на проведения мониторинг на културни събития, финансирани
по фонд „Култура“ на община Варна през 2019г. и изготвения доклад, може да се
обобщи, че финансираните и реализираните проекти са успешни и се радват на
положителна оценка от страна на публиката. Отчитаме подобрение при повечето
показатели, заложени в изследователския инструментариум и регистрираме високи
оценки от бенефициентите за работата на екипа на фонд „Култура“.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
Всички приложения, описани с долупосочения списък са неразделна част от
доклада за мониторинга на проекти по Фонд „Култура“ и са изпратени по електронен
път на екипа на Фонда: Десислава Георгиева и Антония Йовчева.
Наименование
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Приложение №

Финансирани проекти по Сесия I

1

Финансирани проекти по Сесия II

2

Въпросник Оценка на проведено събитие: организатор

3

Въпросник Оценка на проведено събитие: „таен“ посетител

4

Въпросник Exit проучване

5

Резултати от проведено проучване на бенефициенти

6

Резултати от проведено проучване „таен посетител“

7

Резултати от проведено EXIT проучване

8

Резултати от проведен медиен мониторинг

9
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