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Название на практиката

Период на прилагане

МОНИТОРИНГ НА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

Април 2013 – Декември 2013
Март 2014 – Декември 2014

Към кой от 12-те

Принцип 8

Принципа на добро

Иновации и отвореност към промени

управление се отнася?

Индикатори 1, 2

Подробно описание на
практиката

Доказателствен материал

През 2013 г. Столична община стартира практиката да възлага на външна експертна
организация, избрана на конкурсен принцип, провеждането на ежегоден мониторинг на
събитията, финансирани с публични средства. Мониторингът обхваща всички
организации/фестивали, спечелили финансиране и включени в Културния календар на
столицата.
На случаен принцип от всеки фестивал се избират определен брой събития, които да бъдат
включени в мониторинга. Целевите събития се посещават от анкетьори на избраната за
изпълнител организация, които провеждат преки стандартизирани интервюта с представители
на публиката. Целта е набирането на подробна информация за степента на удовлетвореност на
посетителите от конкретното културно събитие. Посещенията се документират както с листи за
оценка по обективни индикатори, така и със снимков материал.
По време или непосредствено след провеждане на дадено събитие/фестивал изпълнителят има
ангажимент да проведе интервюта и с организатора/ите, в които те сами да споделят
впечатленията си от постигнатото, както и да оценят партньорството със Столична община.
На един трети етап организацията, провеждаща мониторинга, има за задача да проследи и
анализира медийните отзиви за всяко от попадналите в обхвата на мониторинга събития.
На база събраната информация от анкети с публика и организатори, и анализирано съдържание
на медийни материали, наетата външна организация разработва интегрален индекс на
фестивалите в ККССО. Индексът дава възможност за ранжиране на фестивалите според
постигнатите степени на удовлетвореност и въздействие и определяне на тази база на
ефективността на вложените средства в тяхното подпомагане. Като резултат от изготвения
индекс Столична община получава интегриран инструмент за оценка на въздействието на
фестивалите от една страна, и анализ на ефективността на отпуснатите по линия на ККССО
средства, от друга.
-

Финален доклад от външен мониторинг за 2013 г. и
Презентация с предварително представяне на проекта за индекс, основни изводи и
препоръки към провежданата културна политика.

Към момента тече изпълнението на външен мониторинг на събитията от Културния

календар за 2014 г.

Преки участници,
партньори и целеви
групи

Постигнати резултати.

Активен участник в провеждането на описаната практика са както експертите в Дирекция
Култура на Столична община, осъществяващи непрекъснат контакт с организаторите на
получили финансиране културни събития и външната организация, провеждаща
мониторинга, така и самата организация, ангажирана с изпълнението на поръчката.
Реализирането на външния мониторинг се случва в партньорство с културните
мениджъри – организатори на финансираните прояви и фестивали, които осигуряват
достъп на мониториращата организация до специфична информация във връзка с
подготовката, реализирането и отзвука от отделните събития.
- Целеви групи на мониторинга са различните групи потребители на културни продукти,
чието създаване и промотиране Столична община подпомага. Особен акцент в
методологията на мониторинга е поставен върху уязвими социални групи като хора с
увреждания, възрастни и майки с деца като целта е да се оцени достъпността на
провежданите културни събития за тези групи.
Като резултат от проведения през 2013 г. външен мониторинг Столична община получи
възможността да:
- Ползва интегриран инструмент за оценка въздействието на културни прояви и анализ
ефективността на отпуснатите по линия на ККССО средства
Планира и оцени ефективно и обосновано на база на постиженията за 2013 г.
проектните предложения на организациите, кандидатствали за финансиране по линия на
Културния календар през 2014 г.
- Получи независима оценка и препоръки за ефективността, силните и слабите страни,
постиженията и предизвикателствата пред провежданата от общината културна
политика
Установи устойчиви практики за проследяване и анализ удовлетвореността на
потребителите на култура в общината
- Предприеме мерки на база разработените в рамките на външния мониторинг препоръки
за популяризиране и подпомагане достъпа до определени културни практики, които потрудно достигат до своите целеви групи

-

Считате ли че има
елемент на иновативност
в тази практика?
Моля, пояснете.

Изводи и очаквано
развитие, преодолени
трудности и изведени
поуки

Изгради устойчив образ на Столична община като скрепяващ механизъм на разнородни
кутурни практики и модели

Иновативността на описаната практика може да се разглежда на няколко равнища:
- Разработената система за външен мониторинг и формираният на нейна база интегрален
индекс представляват първите по рода си инструменти, приложени в България, за
външна, независима оценка на финансирани с публични средства инициативи.
- Продуктите на външния мониторинг дават възможност за измерване ефективността на
вложените средства на база постигнатата степен на удовлетвореност и въздействие сред
потребителите.
Опитът за налагане на външния мониторинг като устойчива практика позволява
проследяване развитието на дългосрочните ефекти от провежданата от общината
културна политика.
Постиженията и натрупаното ноу-хау след проведения през 2013 г. външен мониторинг
обусловиха необходимостта от установяване на тази практика като устойчив механизъм за
оценка. Като резултат с решение на Столичния Общински съвет през 2014 г. външният
мониторинг стана част от Културния календар.
Същевременно организаторите на финансираните фестивали след първата пилотна година на
действие на практиката възприеха разработеният механизъм като обективен инструмент за
оценка на въздействието на постигнатото от тях и заявиха готовност за активно партньорство с
външната организация, избрана за изпълнител на мониторинга през 2014 г.
Протичането на пилотното прилагане на разработения инструментариум за мониторинг
премина под знака на изненадата на публиките на културни събития, които за пръв път се
сблъскват с подобен тип оценка на тяхната удовлетвореност. Провежданото в момента второ
издание на мониторинга вече среща различни реакции – на запознатост, на осъзнаване
отговорността на оценяващата публика за цялостно дефиниране на културния живот, на
включеност на зрителя като субект в културните практики. Подобни метаморфози
сигнализират за протичане на процеси по „сближаване“ на публиката с продуктите на
културата, превръщането й в активна страна, задаваща тон и актуалност на културното.

