ОБЩИНА ВАРНА
ФОНД „КУЛТУРА“ – ЕКИП ПО МОНИТОРИНГ

December 1

Доклад

2017
Мониторинг и оценка на
проекти, спечелили
финансиране по Фонд
„Култура“ на Община
Варна за 2017 г.

Комисия по
мониторинг:

доц. д-р Бистра Василева
ас. Пламена Паламарова
Елена Владова

ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ“
1.12.2017 г.
Доклад „Мониторинг и оценка на проекти, спечелили финансиране по Фонд
„Култура“ на Община Варна за 2017 г.“

СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържание.............................................................................................................................. 2
Списък на фигурите ................................................................................................................. 3
Списък на таблиците................................................................................................................ 4
Въведение ................................................................................................................................. 6
1

Методология .................................................................................................................... 7

2

Модул 1: Оценка на събитията и тяхната публичност ................................................ 11
2.1

Медиен анализ.......................................................................................................... 11

2.2

Успешни проекти, подкрепени по линия на Европейска младежка столица ... 12

„Джазът на младите - международен ден на джаза“, 30 април, юнашки салон .... 12
Архитектурни и визуални проекти, свързани с т. нар. квартал „Таляна“ ............... 13
Други проекти, свързани с културно-историческо наследство ................................ 13
Улична библиотека Рапана ............................................................................................ 15
Филмови прояви и събития, свързани с кино .............................................................16
Други прояви, които надграждат утвърдените формати .........................................18
Еднократни прояви, свързани с празното пространство, определено за
търговски дом на бул. „Княз Борис I“ .........................................................................19
2.3

Събития с грешки в организацията....................................................................... 20

3

Модул 2: ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ .......................................................... 22

4

Модул 3: Потребителски възприятия и оценки на събитията ................................. 32

5

4.1

Exit проучване сред публиката на събитията ...................................................... 32

4.2

Изследване тип „таен“ посетител ........................................................................ 39

Препоръки и предложения........................................................................................... 49
5.1

По отношение на процедурата за кандидатстванеError!

Bookmark

defined.

2

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

not

ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ“
1.12.2017 г.
Доклад „Мониторинг и оценка на проекти, спечелили финансиране по Фонд
„Култура“ на Община Варна за 2017 г.“
5.2

По отношение на документацията за кандидатстванеError!

Bookmark

not

defined.
5.3

По отношение на отчетността и контрола........................................................... 49

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ
Фигура 1: Концептуален модел на методологията на мониторинг и оценка на проекти,
спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна ........................................ 7
Фигура 2: Календарен график на събитията, финансирани по Фонд „Култура“ на
Община Варна .........................................................................................................................10
Фигура 3: Към каква публика е насочен проектът? ........................................................... 25
Фигура 4: Беше ли организационният екип на разположение за въпроси и оплаквания
от посетителите? .................................................................................................................... 27
Фигура 5: Беше ли осигурена охрана на събитието? ......................................................... 28
Фигура 6: Беше ли използван метод за обратна връзка с публиката и какъв?, % .......... 29
Фигура 7: Знаете ли, че събитието е по проект, финансиран по фонд “Култура” към
Община Варна?, % ................................................................................................................... 35
Фигура 8: Бихте ли посетили друго подобно събитие?, % ................................................. 37
Фигура 9: Жител или гост сте на гр. Варна, %...................................................................... 38
Фигура 10: Пропускателен режим на събитията, % ............................................................ 42
Фигура 11: Наличие на указателни знаци на събитията, % ................................................. 42
Фигура 12: Спазена ли бе програмата на събитието?, % .................................................... 43
Фигура 13: Подтемите на събитието отговаряха ли на общата тема и надслов?, % ...... 44
Фигура 14: Беше ли организационният екип на разположение за въпроси и оплаквания
от посетителите? .................................................................................................................... 44
Фигура 15: На каква възраст беше преобладаващата публика на събитието? .............. 45

3

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ“
1.12.2017 г.
Доклад „Мониторинг и оценка на проекти, спечелили финансиране по Фонд
„Култура“ на Община Варна за 2017 г.“
Фигура 16: По Ваши наблюдения, използван ли беше метод за обратна връзка с
публиката и какъв? ................................................................................................................. 46
Фигура 17: Събитието беше ли достъпно за чужденци (имаше ли информация на
английски език)? ..................................................................................................................... 47
Фигура 18: По време на събитието Община Варна и фонд „Култура“ бяха ли обявени
като спонсори? ....................................................................................................................... 48

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ
Таблица 1: Инструментариум на изследванията .................................................................. 9
Таблица 2: Получени попълнени въпросници от бенефициенти ..................................... 23
Таблица 3: Посещаемост на събитието .............................................................................. 26
Таблица 4: Как оценявате общата реакция на публиката (интерес, внимание)? .......... 28
Таблица 5: Какви рекламни средства бяха предоставени по време на събитието?..... 29
Таблица 6: Посетени събития от анкетьори ....................................................................... 33
Таблица 7: Откъде разбрахте за провеждането на настоящото събитие, % ................. 34
Таблица 8: Как бихте оценили събитието по скала от 2 (незадоволителна оценка) до 6
(отлична оценка)?, % .............................................................................................................. 36
Таблица 9: Оценка на цялостно впечатление / склонност за препоръка........................ 37
Таблица 10: Посетени събития от експерти ........................................................................ 40
Таблица 11: Как оценявате общата реакция на публиката (интерес, внимание)? ......... 45

4

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ“
1.12.2017 г.
Доклад „Мониторинг и оценка на проекти, спечелили финансиране по Фонд
„Култура“ на Община Варна за 2017 г.“

Настоящият доклад е разработен от Комисията по мониторинг, както следва:
доц.д-р Бистра Василева – Въведение, Методология, Модул 3, Препоръки и
предложения, Приложения
ас. Пламена Паламарова – Методология, Модул 2, Модул 3, Препоръки и
предложения
Елена Владова – Модул 1

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
Развитието на културата е ключов фактор за изграждането на идентичността на всеки
град и община. Секторът на изкуствата и културата има съществен принос в
икономическото развитие на Община Варна и е стимул за развитието на местния
бизнес и локалните изкуства.
Мисията на Фонд „Култура“ на Община Варна е да предоставя широк спектър от
финансови инструменти за развитието на изкуството и културата от страна на
Община Варна, което съдейства за превръщането на град Варна в един от активните
културни центрове в страната, разпознаваем на европейско равнище.
Мониторингът и оценката на проектите, спечелили финансиране по Фонд „Култура“
на Община Варна за 2017 година има за цел да измери ефекта от финансираните
събитията по система от показатели, да подпомогне усъвършенстването на
процедурите за подбор на културни проекти и да повиши прозрачността при избора
и финансирането на проекти по Фонд „Култура“. Предложенията и препоръките на
база на осъществения мониторинг имат за задача да допринесат за ефективното
изпълнение на задачите на Фонд „Култура“, а именно:
▪

Изграждане на устойчив модел на културно производство в Община Варна,
съхраняващ вече постигнатото и създаващ условия за бъдещо развитие на
сектора;

▪

Насърчаване на по-голяма активност на локалната артистична сцена;

▪

Постепенно създаване на условия за развитие на многообразието и
качеството на културното предлагане в Община Варна;

▪

Качествено изпълнение на инициативата Европейска младежка столица 2017
по отношение на културната програма.
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1

МЕТОДОЛОГИЯ

Съгласно техническото задание мониторингът и оценката на проектите, които се
реализират по Фонд „Култура“ на Община Варна за 2017 г. трябва да бъдат
осъществени по метода „Мониторинг и оценка на показатели“, който трябва да се
представи чрез разработена система от индикатори за мониторинг и оценка на
ключови обществени цели.
Комисията по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна направи анализ на
методологията, прилагана през 2016 година, както и използваните документи,
формуляри и софтуерни продукти въз основа на опита на членовете на комисията.
Бяха направени малки модификации в концептуалния модел и оперативната
организация на посещенията на събитията. Комисията направи разпределение на
задачите между членовете на екипа и разработи план-график за своята работа
(Приложение 1).
Концептуалният модел на приетата методология е представен на Фигура 1.

Фигура 1: Концептуален модел на методологията на мониторинг и оценка на проекти, спечелили финансиране по
Фонд „Култура“ на Община Варна
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Методологията е изградена от следните основни модули:
МОДУЛ 1: Оценка на събитията и тяхната публичност
В рамките на този модул е планирано да се извърши медиен анализ преди, по време
и след събитието, включително неструктурирани интервюта с бенефициентите.
МОДУЛ 2: Изследване на бенефициентите
В рамките на този модул се изпраща онлайн въпросник на бенефициентите в края на
мониторинговия период, въз основа на който да се анализират техните оценки и
нагласи по отношение на работата по проекти с Фонд „Култура“ на Община Варна.
МОДУЛ 3: Потребителски възприятия и оценки на събитията
Дейностите в този модул включват:
▪

изследване сред публиката след края на събитието чрез въпросник на
мобилни устройства (EXIT проучване);

▪

изследване тип „таен“ посетител с въпросник, който съответства на
въпросника за организаторите, като по този начин ще бъде проведен
сравнителен анализ и контрол на резултатите.

Комисията взе следните решения:
1. Дейностите по концептуалния модел на методологията за мониторинг да бъдат
разпределени както следва:
▪

МОДУЛ 1: Оценка на събитията и тяхната публичност, вкл. медиен анализ
преди, по време и след събитието – Елена Владова.

▪

МОДУЛ 2: Изследване на бенфициентите – доц. д-р Бистра Василева, ас.
Пламена Паламарова.

▪

МОДУЛ 3: Потребителски възприятия и оценки на събитията
✓ EXIT проучване – доц. д-р Бистра Василева, ас. Пламена Паламарова;
✓ организиране на посещения „таен“ посетител – доц. д-р Бистра
Василева, ас. Пламена Паламарова.
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2. За целите на планираните проучвания Фонд „Култура“ да предостави достъп до
всички събития на членовете на комисията, анкетьорите, както и пропуски за
„таен“ посетител.
Инструментариумът за всички дейности в представената методология е разработен
от доц.д-р Бистра Василева и ас. Пламена Паламарова (Таблица 1).
Таблица 1:
Инструментариум на изследванията

Наименование

Приложение

Оценка на проведено събитие: организатор

2

Оценка на проведено събитие: „таен“ посетител

3

Въпросник за Exit проучване

4

Всички въпросници 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 и платформата за мобилни изследвания Surveo.
С цел оптимизиране на полевата работа и администрирането на изследванията беше
разработен календарен график (Фигура 2 и Приложение 1).
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Фигура 2: Календарен график на събитията, финансирани по Фонд „Култура“ на Община Варна

Списък на събитията, обект на мониторинг в настоящия доклад е представен в
Приложение 5.
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2

МОДУЛ 1: ОЦЕНКА НА СЪБИТИЯТА И ТЯХНАТА ПУБЛИЧНОСТ

В рамките на този модул е планирано да се извърши медиен анализ преди, по време
и след събитието, обект на мониторинг.

2.1

Медиен анализ

Настоящият анализ представя общ поглед върху медийното присъствие на
събитията, подкрепени по линия на инициативата „Варна – Европейска младежка
столица“. Акцентът е върху най-успешните събития, които получиха голяма
популярност и тези, които имат пропуски от различно естество в организацията. Сред
събитията са еднократни прояви и фестивали, които имат традиции, изградени с
годините. Голяма част от събитията, провеждани във Варна, бяха огласени като
провеждащи се „в подкрепа на Варна – Европейска младежка столица“.
Като цяло по отношение на медийното присъствие на събитията, подкрепени по
линия на „Варна – Европейска младежка столица“, преобладават предварителните
информации, публикувани в медиите въз основа на разпространяваните от екипа на
Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ пресинформации или от
организаторите на самите събития. За някои от събитията се получаваха
допълнителни пресинформации от наети за целта личности: от Доротея Спасова от
Радио Варна (за събития в IT сектора и стартъпи), от Невяна Троянска (за
Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми), от Виолина
Николова (за фестивала „Радар“).
Предварителни анонсиращи информации присъстват за повечето от събитията във
всички издания, свързващи се с Варна (varna24.bg, petel.bg, moreto.net, varnautre.bg,
dariknews.bg, focus-news.net, novavarna.net, dnesplus.bg, Радио Варна, където
периодично се рекламираха отделни събития). Предварителни информации и
репортажи

са

осигурени

често

от

младежката

медия

ORV

Media

(https://www.youtube.com/user/orvmedia/videos).
БНТ Варна отразява събитията с интервюта с техните организатори и участници, част
от тях са налични в официалния YouTube канал на „Варна – Европейска младежка
столица“ (https://www.youtube.com/channel/UCuZqYjNqfReUJ9oG7ANbXVQ/videos).
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Има няколко опита за аналитични материали, публикувани във вестник „Сега“
(http://www.segabg.com/article.php?id=862948),

във

вестник

„Дневник

(http://m.dnevnik.bg/morski/2017/01/20/2903549_ot_dnes_varna_e_evropeiska_mladejka
_stolica_s_neiasen). Обзорен материал за домакинството на Варна, който се
фокусира върху отделните направления в програмата, е публикуван на 8 ноември
2017 г. в сайта на Дружеството за ООН в България: http://bit.ly/2ilmDOZ
В Градското списание (www.urban-mag.com) присъстват в по-голяма степен
интервюта и представящи някои от събитията материали, отколкото предварителни
информации, като целта е съобразена с основната линия на изданието – да се
поднасят интересни четива, посветени в случая на някои от най-интересните проекти
и личности.
Организаторите и изпълняващите самите подкрепени проекти разчитат в по-голяма
степен на Фейсбук страници, където публикуват свои информации и снимков
материал, отколкото на специално създадени за целта официални страници. Част от
проектите са разработени така, че предполагат развитие и надграждане в бъдеще, а
не само изпълнение в рамките на календарната година, което е отбелязано по-долу
за тези, за които се отнася.

2.2

Успешни проекти, подкрепени по линия на Европейска младежка столица

„Джазът на младите - международен ден на джаза“, 30 април, юнашки салон
Много добре отразено медийно събитие и посетено от публика, с много
повече участници в сравнение с предходните 2 издания. Инициатива, която има
амбиция да се превърне в ежегодна традиция за Варна.
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/events/193286604504998/
Публикации в повечето издания, които се свързват с Варна – moreto.net,
petel.bg, varnautre.bg, dnesplus.bg, chernomore.bg
Предварителна публикация: http://www.urban-mag.com/bg/article/9895
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Архитектурни и визуални проекти, свързани с т. нар. квартал „Таляна“
Най-крупният проект, който ще се развива в бъдеще, подкрепен от други
подпроекти на индивидуални артисти и групи, свързан с обособяването и
реформирането на една от старите части на Варна в Гръцката махала като квартал
„Таляна“. Реализацията му е свързана с изграждането на сцена „Кофража“, на и
около която се проведоха много събития, посветени на градска среда и културноисторическо наследство. Това са проектите „Таляна стрийт арт фест“, „Ре-анимирай
площада“, Get Involved, Fall In Love With Varna, „Загадките на Варна“
(http://www.zagadkitenavarna.com), „Таляна - място за вдъхновение - Inspire Points,
Join The Dots/Съедини точките, „Арт бранд кръгове „Таляна“, отчасти проектът „Да
събудим Варна“, Международен 3 D арт фестивал - Таляна - Варна 2017 г.,
архитектурен пленер „Хвани се в Таляна“.
Събитията от „Таляна“ присъстват не само в изданията, свързани с Варна, но и
в специализирани издания, като www.citybuild.bg, www.the-building.eu, gradat.bg,
citybuildhome.bg, в сайта на Камара на архитектите.
Фейсбук

страница

на

проекта

„Ре-анимирай

площада“:

https://www.facebook.com/reanimatorite/
Обзорен материал за „Таляна“ и обиколките на исторически обекти във
вестник „Труд“: http://bit.ly/2knO7aZ
Площад „Мусала“ във Варна като временна културна зона: http://www.urbanmag.com/bg/article/9928
Арх. Александра Бабунска за проекта Get Involved, Fall In Love With Varna:
http://www.urban-mag.com/bg/article/10210

Други проекти, свързани с културно-историческо наследство
Историята в картинки - https://www.facebook.com/thipcs
Проект с тенденция за продължение с още епизоди. Сериалът от 7 епизода
представя историческите епохи по достъпен за децата начин, като във всеки епизод
присъстват забележителни исторически обекти на територията на България. В
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рамките на проекта бе проведен един уъркшоп с деца в Социалната чайна представяне на първи епизод и създаване на рисунки с въглен, които приеха много
добре идеята.
Интервю

със

създателите

на

сериала:

http://www.urban-

mag.com/bg/article/10117
Публикации в други медии: http://bnr.bg/varna/post/100864388/serialat-istoriatav-kartinki-vliza-v-uchilishte
http://bnr.bg/varna/post/100890214/serialat-istoriata-v-kartinki-s-premiera-predvarnenskite-uchiteli
https://dariknews.bg/regioni/varna/ueb-serial-razkazva-za-varnenskotosykrovishte-2039561
http://www.moreto.net/events.php?n=356347
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1683850
http://bit.ly/2zNSVt7
http://allnews.bg/article/1193732/serialut-istoriata-v-kartinki-s-premiera-predvarnenskite-uchiteli
Проект „Усети града“ на Асоциация за култура, етнология и антропология
„Медиатор“
Проект с тенденция за развитие, ако бъде превърнат в реален пешеходен
маршрут из Варна.
Фейсбук страница
https://www.facebook.com/feelthecity.usetigrada/
страница в Wordpress
https://feelthecitybg.wordpress.com
Интервю с Анелия Авджиева за проекта във Варна
http://www.urban-mag.com/bg/article/10240
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Улична библиотека Рапана
Проект с тенденция за развитие. Една от най-успешните реализации в рамките
на домакинството на Варна като Европейска младежка столица, която привлече
интереса на хора на всякакви възрасти и туристи. Библиотеката е оценена по
достойнство от дизайнерска и архитектурна гледна точка и ключовото място, на
което бе поставена – на входа на Морската градина, допринесе за нейния успех. От
гледна точка на обмена на книги може да се препоръча на инициаторите да намерят
начин за макар и малък контрол върху вземането на определен брой книги, което е
отчетено и от самите тях (интервю с Юзджан Тургаев, един от създателите на Рапана
- http://www.urban-mag.com/bg/article/10257). Рапана би имал още по-голяма
популярност, ако периодично в това пространство се провеждат събития, посветени
на книгите и литературата.
Фейсбук страница на Рапана
https://www.facebook.com/rapanalibrary
публикация на японски
http://tabi-labo.com/284770/street-library-bulgaria
публикация на македонски
http://www.omni.mk/rapana-prvata-ulichna-biblioteka/
публикация на френски
http://www.idboox.com/culture/culture-une-bibliotheque-de-rue-en-bulgarie/
публикации на английски
https://gypsy.ninja/street-library-bulgaria/
https://www.livinspaces.net/projects/gardens-and-outdoor/the-rapana-streetlibrary-in-bulgaria-is-helping-to-encourage-reading-among-young-people/
http://www.contemporist.com/rapana-street-library/
https://www.boredpanda.com/rapana-the-street-library-of-varna/
Някои от публикациите в други медии, чиито екипи не са базирани във Варна
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http://www.ploshtadslaveikov.com/varna-s-ulichna-biblioteka-rapana-snimki/
https://podmosta.bg/ulichna-biblioteka-rapana-se-otkri-vav-varna/
https://offnews.bg/kultura/varnentci-si-imat-nova-otvorena-biblioteka-vav-formatana-rapan-snimk-664160.html
http://adm.news.bgnes.com/laifstail/az-cheta/4532080/
http://uspelite.bg/biblioteka-na-otkrito-otvarya-vrati-vav-varna-1
https://clubz.bg/57680-da_pochetem_v_rapana_snimki

Филмови прояви и събития, свързани с кино
Град Варна има традиции в областта на филмовите фестивали и сред
събитията, които присъстват в културния календар през 2017 г., могат да се посочат
традиционни филмови фестивали като 35-ия фестивал на българския игрален филм
„Златна роза“, 25-ия филмов фестивал „Любовта е лудост“, възобновеният
Международен

фестивал

на

червенокръстките

и

здравни

филми

(плюс

Международна академия по документално кино за млади таланти към 17-ти
Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми), Международния
фестивал „Карантината“, който се стреми да се утвърди също като традиционно
събитие, Световният фестивал на анимационния филм, София филм фест – Варна и
София филм фест за учащи – Варна, инициативата „Лятно кино в квартала“.
Към тези традиционни филмови прояви се прибавя едно ново за Варна
събитие – платформата за документално кино КинеДок (https://kinedok.net/bg;
https://www.facebook.com/KineDokBulgaria), чиито първи прожекции започнаха в
началото на юли и продължават и есента, с тенденция да се провеждат и следващата
година. КинеДок като платформа за безплатни прожекции на нетрадиционни за това
места

получи

популярност

чрез

предварително

разпространяваните

от

организаторите информации, които са намерили място в медии, информиращи
основно за събития от Варна (moreto.net, varna24.bg, Радио Варна, dariknews.bg, БНТ
– Варна и други). Прожекциите с идеята да върнат традициите на някогашното
филмотечно кино се радват на именно такъв тип интерес и се стремят към
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селектирана аудитория. През есента голяма част от прожекциите са в Социалната
чайна.
Сред традиционните филмови прояви, които надграждат създадените вече
традиции с младежки инициативи като успешно начинание може да се посочи
инициативата на Фестивалния комплекс и на фестивала „Любовта е лудост“ за
създаването на Фестивална кино академия и младежко жури на фестивала (проектът
Фестивално кино - образователен клуб/Платформа за младежи). Фестивалната кино
академия, започнала в края на март, се радваше на интерес от страна на младежи,
които участваха в поредицата от прожекции и дискусии. За първи път младежко
жури присъстваше на фестивала – традиция, разпространена на най-големите
филмови фестивали по света, което допринася за развитието на фестивала „Любовта
е лудост“, една емблематична за Варна проява в областта на киното. Добре е тази
инициатива да се запази и в следващите издания на фестивала.
Интервю с повечето от участниците в младежкото жури
http://www.urban-mag.com/bg/article/10197
Тринадесетият Световен фестивал на анимационния филм по традиция също
включваше ателие по анимация, подкрепено по линия на Европейска младежка
столица, за което кандидатстваща организация бе Френски институт. Анимационният
фестивал във Варна, който има традиции от миналото, винаги е анонсиран с много
предварителни информации в медиите, както и тази година, но всъщност не събира
достатъчно публика в залите и очевидно подлежи на преосмисляне на концепцията
на провеждане. За това може да се съди и от изявленията на Анри Кулев, направени
малко преди края на тазгодишното издание.
http://kinoto.bg/bg/articles/novini-i-sabitiya/anri-kulev-omrazna-mi-se-da-seunizhavam
По отношение на организираните ателиета може да се препоръча да бъде
изписано името на автора на използваните снимки - Яков Шустов, във фейсбук
страницата на Франкофонски център – Варна. Снимките са публикувани в неговата
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лична страница „Варна през погледа на един чужденец“. Както и в придружаващия
текст да се упомене, че ателиетата са проведени с подкрепата на Община Варна.
https://www.facebook.com/pg/CentreFrancophoneDeVarna/photos/?tab=album&a
lbum_id=1874751985883208

Други прояви, които надграждат утвърдените формати
Международен фестивал на компютърното изкуство Futuro (проект „Фентъзи
лаб/Fantasy lab“ на Център за обучение и просвета)
Официална страница
www.futurovarna.com
Фейсбук страница
https://www.facebook.com/futurovarna
Събитието е на изключително високо ниво предвид гостите и лекторите, които
се канят, но няма нужната разгласа, поради което медиите нямат информация, че
гости на този фестивал са световноизвестни художници в областта на компютърните
изкуства, аниматори и автори на комикси, които работят за най-големите световни
филмови компании.
Интервю с Жан-Пиер Монж, чиято лекция бе посетена от много дизайнери и
художници.
http://www.urban-mag.com/bg/article/10154
Фестивал „Радар“ – Четвъртото издание на мултидисциплинарния фестивал
„Радар“ надгради познатия формат с 2 проекта, подкрепени по линия на Европейска
младежка столица - младежки модул „Креативност отвъд границите“ – ателиета,
насочени към деца и младежи и ателие за млади фестивални мениджъри,
организирано от Българска фестивална асоциация с домакинството на фестивала.
Предвид по-големия мащаб на четвъртото издание, то бе посетено и отразено от
повече журналисти, което се отразява и върху разнообразието от издания, в които
има публикации.
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Фейсбук страница
https://bg-bg.facebook.com/radarfestivalbeyondmusic
Официална страница
https://radar-festival.eu
част от публикациите
http://binar.bg/62986/mistitsi-kray-moreto/
https://podmosta.bg/programa-radar-festival-2017/
http://uspelite.bg/potapyane-v-neochakvani-muzikalni-prostranstva-sClavexperience-1
http://dobomarzov.com/45-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-417-29-07-2017/
https://www.bnt.bg/bg/a/festival-radar-va-v-varna
http://www.urban-mag.com/bg/article/10051
http://www.urban-mag.com/bg/article/10112

Еднократни прояви, свързани с празното пространство, определено за
търговски дом на бул. „Княз Борис I“
„Улица напред“ – проект на Сдружение „Алтернативно пространство“
https://www.facebook.com/ulitsanapred/
Проект, свързан със стрийт арт – провеждане на ателиета и създаване на
графити, които могат да се видят на бул. „Княз Борис I”, около ограденото
пространство.
Статия на Яков Шустов на руски език
https://les.media/articles/992303-ulitsa-napred-proekt-mechtateley
https://www.varna24.bg/novini/varna/Proekt-Ulica-Napred-preobrazyava-centurana-Varna-736268
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Стена на желанията
Инициаторите на проекта посочват факта, че това е световна инициатива,
наречена “Before I die…”, като на определена за това стена изречението се дописва с
тебешир от различни хора. На български преводът е „Преди да остарея бих
искал…“. Това е един от проектите, одобрени на така наречения „хакатон за
иновативни идеи“ през юли 2017 г. Стената може да се види и днес, изреченията по
нея периодично се променят.
http://www.moreto.net/novini.php?n=357847
http://bnr.bg/varna/post/100865200/stena-na-jelaniata-shte-ima-i-vav-varna
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/08/24/stenata-na-jelaniiata-predi-daostareia-bih-iskal-da.351312

2.3

Събития с пропуски в организацията
„Опит за гнездене“ – творческа работилница
Фейсбук страница на проекта
https://www.facebook.com/attempt.to.nest/
Публикации в медии
Списание Програмата
http://programata.bg/?p=162&l=1&c=3&id=94845
Радио Варна
http://bnr.bg/varna/post/100838467/opit-za-gnezdene-v-centara-na-varna
вестник „Труд“
http://bit.ly/2Az3p0R
Дарик Радио
https://dariknews.bg/regioni/varna/zapochva-teatralniiat-festival-varnensko-liato-

2027341
Варна утре
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http://bit.ly/2zNUg37
Посочените публикации са част от предварителните информации, анонсиращи
инициативата „Опит за гнездене“ – арт инсталации по дървета на улица „Преслав“,
изработени от ученици от НУИ „Добри Христов“ по зададени проекти. Всъщност
официално представяне на инсталациите нямаше. То не се състоя на посочения ден,
бе отложено с няколко дни, когато също не се състоя, макар че бяха изпратени
имейли с покани до журналисти. Създадените инсталации не получиха нужната
популяризация пост фактум и нужната публична изява именно на учениците, които са
ги изработили.
Драматургичен фестивал "From Pade to Stage" и гостуване на писателя
Фредерик Бегбеде
Това първо издание на фестивала е анонсирано с редица предварителни
публикации в медиите, и то главно заради името на Фредерик Бегбеде като
специален гост, чието гостуване не е отразено след това с репортажи или интервюта.
По повод гостуването на Бегбеде не бе организирана пресконференция, а би
трябвало, предвид факта, че той бе за първи път Варна и е известно име в
съвременната литература. Не бяха събирани предварителни заявки за интервюта с
него.
Запис на уводните думи на Бегбеде по време на срещата с читатели в „Сиела“:
http://urban-mag.com/bg/article/10044
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3

МОДУЛ 2: ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
Изследването на бенефициентите се извършва с въпросника, представен в

Приложение 2. Въпросникът е трансформиран онлайн чрез платформата LimeSurvey.
Линкът е изпратен до всички организатори в последната седмица на месец ноември,
с оглед на това всички планирани събития да са вече реализирани и измерването да
бъде направено по едно и също време за всички бенефициенти.
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;

•

Блод D. Партньорства - включва въпроси относно използваните рекламни
средства и медийо отразяване, предоставените рекламни материали,
упоменаването на Фонд “Култура” и Община Варна като партньори и
спонсори, други организации, въвлечени в проекта. Предоставена е
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възможност за коментари и препоръки към организацията на дейността на
фонд “Култура”.
Изследването се проведе чрез онлайн системата за изследвания LimeSurvey в
края на месец ноември със срок за попълването му една седмица. Въпросникът беше
разпратен чрез email до всички бенефициенти за 2017 г. Едва 8 бенефициенти са
попълнили въпросника в рамките на поставения срок, в сравнение с попълнените
през 2016 година 28 въпросника. Слабото участие на бенефициентите в проучването
потвърждава тенденцията за слаба комуникативност на част от изпълнителите на
проектите с екипа на Комисията по мониторинг, наблюдавана през целия период на
изследването в различните му компоненти.
2. Резултати
На база попълнените от бенефициентите въпросници (Приложение 6) могат да
бъдат изведени обобщаващи данни за събитията, финансирани по фонд “Култура” за
2017 г. Резултатите са представени по-долу с анализ, следващ структурата и логичната
последователност на инструмента на изследването.
Таблица 2:
Получени попълнени въпросници от бенефициенти

Организация

Проект

Сдружение "Алтернативно пространство"

Улица напред

Френски институт България

Ателиета за анимационно кино за деца от 6
до 20 години

Анаморфика ЕООД

Творческа работилница "Get involved, fall in
love with Varna"

СНЦ "Организация на българските скаути"

Вечерни и нощни дейности за млади хора в
Младежки информационно консултантски
център „Скаут”

Сдружение "Феникс 2009"

Премиера на спектакъла "Милионерът" от Й.
Йовков

"Активист 38" ООД

КинеДок

Фондация "Звезди на изкуството"

„Майсторски клас за млади оперни певци“
Международен музикален конкурс "Art Stars-
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Звезди на изкуството"
Фондация "Звезди на изкуството"

„Работилница по класическо пеене за
начинаещи“
Международен музикален конкурс "Art StarsЗвезди на изкуството"

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. Сред посочените локации се наблюдават открити сцени,
фалерии и концертни зали, ориентирани предимно в централните части на града,
лесно достъпни за публиката. Локациите са съобразени с формата на провежданите
събития и очаквания брой посетители. Основната част от събитията са със свободен
за посетители вход, като един от организаторите допълва, че събитието е безплатно,
но след предварително записване.
На въпроса относно целевата аудитория на финансираните проекти,
респондентите посочват хората в активна възраст (25%). Сравнително помногобройни на брой са проектите, насочени към младежи (62%), като подобно
разпредление е в унисон с очакванията в контекста на избора на Варна за европейска
младежка столица за 2017г. Резултатите отговарят и на събраните данни от
изследването “таен посетител”, където експертите посочват сходно съотношение на
посещаемостта на мероприятията.
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13%

Младежи (13-25 години)

25%
62%

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

Фигура 3: Към каква публика е насочен проектът?

По отношение на организацията на събитията и привлечените към процеса
участници, бенефициентите регистрират равнопоставеност на участието на
служители на трудов договор, доброволци и стажанти, като продължава практиката
за привличане на доброволци при реализацията. Активно участие на добороволци
бенефициентите

отчитат

при

организацията

на

пропускателните

пунктове.

Благодарение на привлчените участници без заплащане се отчита добра организация
на входа на събитието и не се регистрират проблеми или струпвания. Един от
организаторите споделя, че поради отвореното събитийно пространство не се
налагат допълнителни мерки при пропускането на посетителите.
Бенефициентите категорично отчитат достатъчно наличие на указателни
табели или липсата на необходимост от такива (напр. поради единствен вход,
известност на локацията и провеждането на открито пространство). Основните
използвани средства са рекламни материали, билборд и табели, указващи името на
проекта.
За разлика от коментарите на експертите, отчитащи затруднения на
посетителите с ориентацията при част от събитията, бенефициентите считат
указателните знаци за достатъчни или ненужни. Тази тенденция е отчетена при
мониторинга на проектите от 2016 г.
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Отговорите на бенефициентие потвърждават тенденцията, отчетена от
експертите - посетители, за спазване на обявената тематика на проектите. Отчита се
и стриктно спазване на обявената програма (въпреки отделни технически
затруднения).
Организаторите отбелязват висока посещаемост на събитията, като повечето
отчитат запълване на почти 100% от капацитета на локацията. Един от
бенефициентите отчита по-голяма посещаемост от предвиденото и нуждата от
осигуряването на допълнителни места. Подробните коментари на респондентите са
отразени в Таблица 3.
Таблица 3:
Посещаемост на събитието

Събитие

Посещаемост

Ателиета за анимационно кино за деца от 21 участника, от които 10 деца от 2 дома за
6 до 20 години
сираци (Надежда и Другарче)
Творческа работилница "Get involved, fall В работилницата в този ден се включиха
in love with Varna"
около 30 участника.
Вечерни и нощни дейности за млади хора В рамките на проекта имахме над 20 отделни
в
Младежки
информационно събития с посещаемост между 15 и 150
консултантски център „Скаут”
посетители всяко
Премиера на спектакъла "Милионерът" от
Й. Йовков

Над 250 човека

КинеДок

Над 300 души за 24 организирани филмови
прожекции на европейско документално
кино

Международен музикален конкурс "Art Около 1000 души са посетили конкурсната
Stars-Звезди на изкуството"
програма в трите категории: Поп пеене,
Класическо пеене и Народно пеене през
всички конкурсни дни
„Майсторски клас за млади оперни певци“
и „Работилница по класическо пеене за
начинаещи“
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Анкетираните бенефициенти не регистрират проблеми по отношение на
справянето на организаторския екип с проблеми и оплаквания (Фигура 4). Почти
всички анкетирани организатори отбелязват, че задачите на екипа и помощния
персонал са били предварително разпределени и по време на самото присъствие не
са възникнали проблеми. Като причина за положителния резултат се посочва и
присъствието на ръководителя и координатора на проекта. Висока е и оценката на
реакциите на екипа при възникналите проблеми.

13% 0%

Да

Не се отнася

87%

Не

Фигура 4: Беше ли организационният екип на разположение за въпроси и оплаквания от посетителите?

По отношение на охраната на мястото на събитието (Фигура 5), голямата част от
респондентите не са използвали такава и/или отчитат липсата на необходимост от
охранители. При масови събития охраната не трябва да бъде подценявана, за да
бъде гарантирана сигурността и спокойствието на публиката. Броят на охранителите
спрямо броя на очакваните посетители е подходящо да бъде задължително
изискване по отношение на организатора.
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13%

Да
20%

Не се отнася

67%

Не

Фигура 5: Беше ли осигурена охрана на събитието?

Таблица 4 показва средната оценка на реакцията на публиките според
организатора. Дадени са предимно високи оценки на потребителските реакции средноаритметичната оценка е 4.42 от 5. Само един от бенефициентите отчита
безразлична реакция от страна на публиката. Потвърждава се общата тенденция на
удовлетворени посетители от 2016г.
Таблица 4:
Как оценявате общата реакция на публиката (интерес, внимание)?

Оценка
1

Процент от респондентите
(бенефициенти)

Изключително негативна реакция

0.00

2 По-скоро негативна реакция

0.00

3 Безразличие

12.50

4 По-скоро позитивна реакция

25.00

5 Изключително позитивна реакция

62.50

72% от организаторите свидетелстват за използването на средство за
измерване на обратна връзка от публиката (Фигура 7). По-голямата част посочват

28

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ“
1.12.2017 г.
Доклад „Мониторинг и оценка на проекти, спечелили финансиране по Фонд
„Култура“ на Община Варна за 2017 г.“
личните интервюта като основно средство, а 14% посочват писмената анкета като
предпочитан инструмент. Сред другите методи за обратна връзка се посочват книга
за коментари от публиката, както и неформални разговори, лични контакти.
Наблюдава се значително подобрение в сравнение с резултатите от 2016г., макар че
заради ниския брой на респондентите резултатите не са представителни за двете
сесии през 2017г. При всички положения използването на каквато и да е форма на
обратна връзка предоставя ценна информация за организатора за силните и слабите
страни на проекта и дава насоки за бъдещото му развитие. Резултатите от
инструментът за обратна връзка от публиката трябва да бъде задължителен елемент
при отчета на бенефициентите.

14%
28%

15%

Писмена анкета
Интервюта

43%

Не е използван метод за
обратна връзка
Друго

Фигура 6: Беше ли използван метод за обратна връзка с публиката и какъв?, %

По отношение на медийното отразяване на финансираните по Фонд “Култура”
събития се отчита най-висока активност при електронни канали (социални мрежи,
уебсайтове и новинарски сайтове), печатни средства (плакати, флаери, брошури и
пр.). Подбраните канали съответстват на основните целеви аудитории и са
предпоставка за ефективност при комуникирането на събитията.
Таблица 5:
Какви рекламни средства бяха предоставени по време на събитието?

Събитие
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Ателиета за анимационно кино за
деца от 6 до 20 години

Директен контакт със сиропиталищата и обява в
социалните мрежи

Творческа работилница "Get
involved, fall in love with Varna"

Билборд, табели, елементи от бирен картон със
символа на проекта, лазерно изрязани рекламни
табелки, визитки, рекламни моливи, рекламни
тениски,
рекламни
значки
и
медальони,
брандирани елементи за снимки

Вечерни и нощни дейности за млади
хора в Младежки информационно
консултантски център „Скаут”

Листовки

Премиера на спектакъла
"Милионерът" от Й. Йовков

Плакати, покани, флаери и дипляни

КинеДок

Брошури, картички с програма, плакати

Международен музикален конкурс
"Art Stars-Звезди на изкуството"

Информационни
плакати,
флаери,
звуков
рекламен файл, информация в над 10 електронни
медии

100% от анкеританите бенефициенти посочват, че в рамките на организираното
от тях събитие Община Варна и Фонд “Култура” са били упоменати като спонсори и
партньори. Резултатът се различава от наблюденията на експертите, които посочват,
че при 42.5% от събитията Фонд „Култура“ не е споменат (имайки предвид, че не
всички събития, чиито организатори са попълнили въпросника, са били посетени от
експерт). Отзивите на бенефициентите по отношение на организацията и работата с
фонд “Култура” отново са предимно позитивни. Както и през 2016г. са отправени
коментари, относно прозрачността на процедурите по разпределяне на средствата
на Фонда.
Общи заключения и препоръки:
В резултат на проведеното изследване на бенефициентите и получената от тях
информация могат да бъдат изказани следните основни наблюдения и препоръки:
1. Поради слабата активност на бенефициентите няма как да бъдат дефинирани
еднозначни изводи и препоръки. Слабата комуникативност показва ниска
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заинтересованост към резултатите от проведения мониторинг и слаб интерес
към потенциалната обратна връзка.
2. Наблюдават се определени разминавания между данните, предоставени от
бенефициент и „таен“ посетител, но колебанията са в рамките на очакванията.
3. По отношение на предпочитаните комуникационни канали отново се
наблюдава разминаване между предпочитания на публика и организатор.
Използването на предимно печатни средства за реклама е предпоставка за
нисък комуникационен ефект. Повече внимание следва да бъде обърнато на
дигитални комуникационни средства, в т.ч. на платените такива.
4. Анкетираните бенефициенти посочват, че употребяват средства за събиране
на обратна връзка от публиката. Уместно би било тази обратна връзка да се
споделя с екипа, осъществяващ мониторинг, с оглед на по-пълните резултати
и последващи анализи. За предстоящите сесии по фонд „Култура“ методиката
на мониторинг би могла да се предостави на самите бенефициенти и те да
бъдат окуражавани, тя да се пригоди и използва за конкретния проект.
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4

МОДУЛ 3: ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪЗПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ НА СЪБИТИЯТА

Дейностите в този модул включват:
▪

изследване сред публиката след края на събитието чрез въпросник на
мобилни устройства (EXIT проучване);

▪

изследване тип „таен“ посетител с въпросник, който съответства на
въпросника за организаторите, като по този начин ще бъде проведен
сравнителен анализ и контрол на резултатите.

4.1

Exit проучване сред публиката на събитията
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

запознатостта с Фонд “Култура” и неговото участие като партньор в проекта.
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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 133 анкети в рамките на различни събития в рамките на
месеците юли - ноември.
2. Резултати
На

база

попълнените

анкети

е

генерирана

обобщена

оценка

на

потребителските възприятия относно събития, финансирани по фонд “Култура” за
2017 г. Детайлно представяне на резултатите от проучването е дадено в Приложение
9.
Резултатите са представени по-долу с анализ, следващ структурата и
логичната последователност на инструмента на изследването.
Таблица 6:
Посетени събития от анкетьори

Име на събитие

Период на провеждане

ФЕСТИВАЛНО КИНО/ ФЕСТИВАЛНА КИНОАКАДЕМИЯ

4 Юни

Галерия на открито - Talyana Street Art
Fest

Април

Пилотно въвеждане на вечерни и нощни дейности за
млади хора в Младежки информационно консултантски
център "Скаут"

12 и 19 Май

Нощ на Музеите и Галериите

19-20 Май

Галерия на открито

17 - 25 Юни

From page to page
МКФ Карантината 2017
Музикална Революция на "Друбъл България" ЕООД

1 Юни
4-8 Юли
14 и 28 Юли и 11 Август

Загадките на Варна

10 Август

КинеДок

23 Август
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Фолклорна Нощна Фиеста - Варна 2017

24-26 Юли , 6 Септември

Уъркшоп "Проектиране, създаване и декориране на
креативно пространство за млади хора"

17-22 Юли

Рапана 2017

28 Август и 24 Октомври

Международен панаир на занаятите и изкуствата Варна

1-21 Август

Креативност отвъд границите - младежка програма към
фестивал РАДАР

3-6 Август

Ателиета за деца от 14 до 35 години в рамките на
Международен фестивал на анимационния филм WFAF
2017

14-15 Септември

Международна Академия по документално кино за
млади таланти към 17-ти Международен фестивал на
червенокръстките и здравни филми

10-15 Октомври

Таблица 7 представя в процентно отношение предпочитаните източници на
информация за анкетираните посетители. Като най-често използвани се открояват
комуникацията от уста на уста (WOM) в лицето на семейство, приятели и други
достъпни контактни аудитории за посетителя и социалната мрежа Фейсбук
(официална страница на организатор/събитие, споделени постинги, новини). WOM
комуникационните канали са предпочитани от над половината от анкетираните.
Медийните канали (като радио напр.) са практически неизползвани от посетителите –
подобна слаба ефективност е предпоставка за генералното им изключване от
комуникационния микс на организатора. Печатните рекламни материали, които са
сред основно предпочитаните от организатора, са с изключителна ниска
използваемост и употребата им при промотиране следва да бъде преосмислена.
Таблица 7:
Откъде разбрахте за провеждането на настоящото събитие, %

Информационен канал

34

% от анкетираните

От приятели, познати

54.5

Фейсбук

30.3
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Информационен уебсайт

24.2

Уебсайта на Община Варна

9.1

Радио

0.0

Плакат, дипляна, листовка

9.1

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 7. Малко
над половината от допитаните знаят за партньорството на Община Варна, като тези
резултати

показват

значително

подобрение

на

информираността

спрямо

предходната година. Въпреки това обаче може да се търси по-голяма ефективност,
имайки предвид задължителното за бенефициента обявяване на партньорството и
присъствието на логото на Община Варна в рекламните материали.

33%

Да

Не

67%

Фигура 7: Знаете ли, че събитието е по проект, финансиран по фонд “Култура” към Община Варна?, %

Участниците в проучването бяха помолени да дадат оценка на различни
фактори, касаещи събитието, на което са присъствали. Максималната оценка, която
всеки фактор може да получи е 6 (отлична). Резултатите са представени в Таблица 8.

35

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ“
1.12.2017 г.
Доклад „Мониторинг и оценка на проекти, спечелили финансиране по Фонд
„Култура“ на Община Варна за 2017 г.“
Таблица 8:
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

0.0

6.3

62.5

31.3

Тематиката

0.0

0.0

0.0

21.2

78.8

Ангажираността и съпричасността на екипа

0.0

0.0

3.1

18.8

78.1

Творческата реализация

0.0

0.0

3.2

25.8

72.0

Интериора на мястото на провеждане

0.0

0.0

22.6

51.6

25.8

Локацията на събитието

0.0

0.0

21.9

40.6

37.5

Продължителността на събитието

0.0

0.0

3.1

62.5

34.4

Цялостната атмосфера на събитието

0.0

0.0

0.0

15.6

84.4

За разлика от предходната година има известен спад в оценките на част от
показателите.
Позитивна нагласа обаче се открива при решението за последващо посещение
на подобно културно събитие. Склонността за повторни посещения е илюстрирана на
Фигура 8. На въпроса 76% от запитаните изказват убеденост в бъдещото си участие в
културни събития по подобен модел или тематика на посетеното.

Не бих посетил отново
24%

По-скоро не бих посетил
По-скоро ще посетя
76%
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Фигура 8: 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 участие (лоялност).
Въпреки

по-колебливите

оценки

на

отделните

показатели,

касаещи

реализацията на проектите, общата средна оценка на удовлетвореността остава
висока (Модата е 8 точки от максимална 10 точки), като подобна оценка е сигнал за
натрупване на положителни впечатления от страна на посетителите. По отношение
на склонността за препоръка към контактни аудитории Модата е отново 8 (30.3% от
случаите). Подобен резултат отразява негативна тенденция, имайки предвид
основния комуникационен канал, използван от посетителите – комуникацията от уста
на уста, препоръката на познати и приятели.
Таблица 9:
Оценка на цялостно впечатление / склонност за препоръка

Въпрос

Мода

% от
отговорилите

от

8

33.3

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

8

30.3

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

впечатление

Спрямо предходния период е нарастнал процента на гостите на града, които
посещават културните събития (Фигура 9). Нарастващия интерес от чуждестранните
гости предполага подготовка на материали и информация и анонси в публичното
пространство на чужд език и таргетиране на аудиторията чрез подходящи
комуникационни средства и канали. Интересът на местното население се запазва
висок и потвърждава интереса на варненската публика към реализираните културни
проекти.
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18%

Постоянен жител

Временен жител
22%

60%

Гост

Фигура 9: Жител или гост сте на гр. Варна, %

Общи заключения и препоръки:
В резултат на проведеното изследване на културни събития по методиката Exit
проучване могат да бъдат направени следните основни наблюдения и препоръки:
1. Прилаганата методика за оценка от публиката се приема позитивно от
анкетираните, лесно разбираема е и обратната връзка за събитието се събира
с лекота чрез установените методи. Използвания инструментариум би могъл
да се адаптира от бенефициентите и да се прилага от тях с оглед тяхната
адекватна самооценка.
2. Наблюдава се спад в оценките на отделните фактори. Спад бележи и оценката
на вероятността за препоръка, като и двете тенденции са в противовес на
големия обществен интерес.
3. Основните информационни канали, използвани от потребители, следва да
бъдат сред препоръките на Фонд “Култура” към организаторите на събития с
оглед на постигане на информационна ефективност.
4. Изготвянето на чуждоезични материали и осигуряването на достъпност до
събитията на чужденци са фактори с нарастващо значение за ефективната
реализация на проектите по фонд „Култура“.
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4.2 Изследване тип „таен“ посетител
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;

•

Блод 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 20 наблюдения от експерти са осъществени в рамките на месеците март –
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ноември 2017 година. Поради редица комуникационни проблеми с част от
бенефициентите бе практически невъзможно осъществването на мониторинг на
всички проекти.
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”.
2. Резултати
На основа на попълнените от експертите въпросници са направени
обобщаващи графики за събитията, финансирани по фонд “Култура” за 2017 г.
Резултатите са представени по-долу с анализ по структурата и логичната
последователност на използвания въпросник.
Таблица 10:
Посетени събития от експерти

Име на събитие

Период на провеждане

ФЕСТИВАЛНО КИНО/ ФЕСТИВАЛНА КИНОАКАДЕМИЯ

4 Юни

Галерия на открито - Talyana Street Art

Април
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Fest
Пилотно въвеждане на вечерни и нощни дейности за
млади хора в Младежки информационно консултантски
център "Скаут"

12 и 19 Май

Нощ на Музеите и Галериите

19-20 Май

Галерия на открито

17 - 25 Юни

From page to page

1 Юни

МКФ Карантината 2017

4-8 Юли

Музикална Революция на "Друбъл България" ЕООД

14 и 28 Юли и 11 Август

Загадките на Варна

10 Август

КинеДок

23 Август

Фолклорна Нощна Фиеста - Варна 2017

24-26 Юли , 6 Септември

Уъркшоп "Проектиране, създаване и декориране на
креативно пространство за млади хора"

17-22 Юли

Рапана 2017

28 Август и 24 Октомври

Международен панаир на занаятите и изкуствата Варна

1-21 Август

Креативност отвъд границите - младежка програма към
фестивал РАДАР

3-6 Август

Ателиета за деца от 14 до 35 години в рамките на
Международен фестивал на анимационния филм WFAF
2017

14-15 Септември

Международна Академия по документално кино за
млади таланти към 17-ти Международен фестивал на
червенокръстките и здравни филми

10-15 Октомври

Организация на събитието
Фигура

10

представя

процентното

разпределение

на

формата

на

пропускателен режим на посетените събития, като 86% от тях са със свободен вход.
Резултатите показват силна ориентираност към публиката, но и нисък процент на
ексклузивност и таргетираност.
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7%

7%

Свободен вход
Платен вход/билет
86%

Друго

Фигура 10: Пропускателен режим на събитията, %

В резултат на свободния достъп по-голямата част от събитията са с ефективно
организиран пропускателен режим. На някои локации експертите отчитат струпване
на хора поради затвореното пространство, в което се организира събитието и липса
на достатъчно места. При събитията от отворен тип няма организирани
пропускателни пунктове и липсва отчетност и проследяване на ефективността.
Фигура

11

визуализира

наблюденията

по

отношение

на

обозначаване на събитийното пространство.

Да
28%

29%

Не

43%

Не се отнася

Фигура 11: Наличие на указателни знаци на събитията, %
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При събитията, получили позитивни оценки, тайните посетители съобщават за
наличие на рекламни плакати и екип, който настанява посетителите.
По отношение на организацията на събитийното пространство, експертите
отчитат някои пропуски, като недобър подбор на зала с малко места за посетителите,
недостатъчно места за сядане, провеждане на обявено събитие в офис на
организатора (в случая на едно от събитията по проекта на МИКЦ „Скаут”).
Оценка на спазването на събитийната програма (Фигура 12). При 22% от
отговорите се отчита закъснение от обявения начален час или липса на точна
предварително обявена програма.

Да

21%

Не

57%

22%

Не се отнася

Фигура 12: Спазена ли бе програмата на събитието?, %

Фигура 13 изобразява становището на експертите по отношение на
тематичното

съдържание

на

посетеното

събитие

и

удовлетворяване

на

афишираната тематика. Тенденцията е за добре организирани тематично събития и
спазване на предварително подадените проекти и изнесената в медийното
пространство информация.
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Да

21%
9%

Не
70%

Не се отнася

Фигура 13: 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 по-голямата част от
посетените мероприятия се отбелязва близка до максималната посещаемост (за
съответната зала или локация).

Да

18%
7%

Не
75%

Не се отнася

Фигура 14: Беше ли организационният екип на разположение за въпроси и оплаквания от

посетителите?

Висока е удовлетвореността на експертите по отношение на организационния
екип на мястото на събитието. Препоръки за подобряване са дадени в малка част от
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случаите – забележките са за неносене на обозначителни знаци и малък брой на
екипа, както и несъобразяване с размерите на залата и допускане на препълване и
голям брой правостоящи.
Резултатите при отчитане на възрастта на аудиторията повтарят почти
буквално резултатите от 2016г. Според тайните посетители 57% от събитията са с
публика предимно в активна възраст (26-60 години), докато 29% от посетените
мероприятия за посетени най-вече от младежи между 13 и 25 годишна възраст.

7%

7%

Младежи (13-25 години)
29%

Хора в активна възраст (26-60
години)
Деца (0-12 години)
57%

Възрастни (60+ години)

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

Таблица 11 показва средната оценка на реакцията на публиките според
тайните посетители.
Таблица 11:
Как оценявате общата реакция на публиката (интерес, внимание)?

Средна оценка
1

Изключително негативна реакция

Процент от респондентите („тайни“
посетители)
7.00

2 По-скоро негативна реакция

0.00

3 Безразличие

43.00

4 По-скоро позитивна реакция

7.00
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5 Изключително позитивна реакция

43.00

Около 40% от посетените събития не са прилагали форма за обратна връзка с
публиката. Този процент е значително по-нисък спрямо предходния период, но в
случаите, в които липсва методика за оценка на мненията на аудиторията е
пропусната възможност за

събиране на ценна информация директно

от

“потребителя” на мероприятието. Като основни методи за събиране на обратна
връзка се очертават анкетата и личните допитвания. Изискването за прилагане на
обратна връзка следва да бъде задължително за всички бенефициенти с оглед
осъществяването на по-качествен мониторинг. Събраните от организаторите данни
не са предоставени на Комисията по мониторинг – тенденция в унисон с ниската
комуникативност. Работа в по-тясно сътрудничество с Комисията би подобрила
значително процеса на оценка.

13%

Писмена анкета
39%

39%
9%

Интервю
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,
че почти половината от посетените събития не предлагат материали и инфромация
на чужд език (Фигура 17). С приръста на чуждестранните туристи във Варна през
последните няколко години, този резултат е учудващ и дава предпоставки за
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разработване на проекти, ориентирани не само към местното население, но и
гостите на града. Подобен подход би резултирал в положителни имиджови ползи за
Община Варна и нейното устойчиво развитие като културен център.

15%

36%

Да

Не
49%

Не се отнася

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

В рамките на 71% от събитията Община Варна и фонд “Култура” са били
споменати и представени като спонсори и партньори на събитието, като тези
резултати бележат значително подобрение на комуникациите по адрес на Фонда
спрямо проектите от предходната година. Въпреки че обявяването на финансовото
участие на Община Варна е задължително изискване към бенефициентите, 21% от
подложените на мониторинг бенефициенти не са обявили своето финансиране по
Фонда.
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8%

Да

21%

Не
71%

Не се отнася

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

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. Слабата комуникация и активност от страна на бенефициентите към екипа на
Комисията по мониторинг създава трудности пред качественото извършване
на посещения и тяхната оценка. Осъществяването на мониторинг на
определени проекти бе на практика невъзможно поради липса на информация
за място и дата на провеждане (в т.ч. в публичното пространство), липса на
отговор в писмената кореспонденция с бенефициента, неизпращане на покани
и/или билети към членовете на комисията.
2. При подготовката и популяризирането на събитията в общия случай липсват
материали на чужд език. По този начин публиката на събитията се ограничава
до местното население, макар част от проектите да са подходящи и за
чуждестранните гости на града. Препоръчва се по-активна комуникация с
туристите, включително на етапа на популяризация.
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5

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Във връзка с обсъждането на възможностите за подобряване на организацията на
конкурсната програма за финансиране на проекти от фонд „Култура“ на Община
Варна, представям следното предложение по етапи на конкурсния процес:

5.1

По отношение на отчетността и контрола

1. Двугодишният процес на мониторинг показа надеждност на използвания
инструментариум, които ни дава основания да предложим преминаване към
режим на самооценка, извършван от бенефициентите. Функцията на Комисията
по мониторинг в този случай ще бъде контролна, а не свързана със събиране на
първични данни.
2. Комисията може да разработи инструкции за работа с инструментариума и да
проведе въвеждащо обучение на бенефициентите в началото на всяка сесия.
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