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ВЪВЕДЕНИЕ

Културата на градската среда е сред основополагащите фактори, които
сформират и създават духа на града. Тя е от съществено значение за облика и
просперитета на един град. Неизбежният обмен на идеи и културни нагласи в
градовете оказва силно положително въздействие върху тяхната творческа
енергия и иновации.1 Това е и основен акцент в проучване, извършено от „Culture
Action Europe“ и „Програма 21 за култура“ – „Обединени градове и местни власти“
(ОГМВ) на тема „Култура, градове и идентичност“ по инициатива на Европейския
икономически и социален комитет през 2016 г.
Многозначността на думата култура, разпластеното културно наследство
и неговите проблеми, културата на градското пространство, културните полета
на високата институционализирана култура, на алтернативната сцена, на
младежките

култури,

на

популярната

и

комерсиалната

култура,

на

антропологическите форми на местен и локален културен живот, културният
профил на консумацията, всичко това превръща полето на културния градски
живот в нещо принципно различно от просто ясно отграничен сектор. То става
по-трудно обозримо поради своята многообразност. Тази многообразност успява
да се разслои и създаде голям брой области, гилдии и жанрове на културата,
социални групи, потребители и пр. 2
На втори план, отново в рамките на същата тема, не може да не засегнем и
въпроса за политическата и институционална среда, която е продиктувала
значителна част от създаването и развитието на градската култура, като
резултат от социално-икономически промени.

1

Култура, градове и идентичност в Европа

Стъпка 2 : Доклад по направление идентичност - ОЦЕНКА НА ОТКРИТАТА ИНФОРМАЦИЯ И НА НЕЙНАТА
ФОРМАЛНА ЖАНРОВА И ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА
2

2

ВЪВЕДЕНИЕ

Връзката между културата и устойчивото градско развитие не е напълно
изяснена и интегрирането на културата в по-широко холистично градско
планиране и развитие продължава да бъде проблем, дължащ се както на
концептуални, така и на оперативни въпроси. Концептуално, съществуват
многобройни начини за разглеждане на връзката на културата с устойчивостта, а
ограниченията пред културата в периферията продължават да се задълбочават,
което представлява пречка за пълното интегриране на културата в планирането
и стратегиите за градско развитие.
Съвременните български творци са все по-засегнати от глобалните
културни и икономически процеси. Те задвижват възможните роли на изкуствата
и културите като катализатори в съвременните социални и културни
трансформации, развиват мрежи от партньорства, търсят възможности за нови
и иновативни форми на контакт с публиките, създават нови форми на симбиоза
между отделните изкуства, но въпреки това достигат трудно до публиката в
периферията.
В много от съвременните градове традиционният ред между центъра и
периферията се заменя с различни комбинации от пространства, селища и
мобилност, между висока и ниска гъстота на населението и различни
архитектурни елементи. Във София обратно, все още разликите между центъра на
града и останалите райони по отношение на културния живот са много силни.
Разделянето между града, предградията и селските райони са много видими и с тях
се установяват в голяма степен и съществуващите контрасти по отношение на
културния живот и възприятията за културата и природата. Урбанистичните
пространства започват да работят с различни скорости и се появяват
непланирани хибридни кухини, които не се вписват в ограничената и линейна
формална рационалност на градското планиране. В резултат на това, начините на
живот в градското пространство се променят, но не винаги за по-добро: толкова,
колкото тези еволюции разкриват творчеството отдолу нагоре в използването
на градското пространство от жителите, те също укрепват неустойчивите
модели, като например консуматорството и придвижването на работното място.
Настоящият анализ изследва допирните точки между, от една страна,
потребителите на култура, техните нужди и предпочитания, и, от друга страна,
творците в пространствата на периферията на града. Изследването прави
3
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паралели между жилищните райони и крайградските територии и централните
градски части, показва кои са факторите, които влияят на културното
потребление, какви са пречките пред творците за достигане да публиката в
периферията на града. В рамките на анализа е направен и преглед на културното
предлагане в отделните части на града, дейността на свободната творческа
сцена, организациите работещи в изследваните територии. Изследвани са
взаимодействията между местна власт и създателите на изкуства по отношение
на културните продукти в периферията на града. Изследването очертава
възможните полета на взаимодействие и партньорства и създаване на по-добри
условия за развитие на културни форми в отделните райони на столицата.

4

5

СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗКУСТВАТА
ВЪРХУ ГРАДА, В ЧАСТНОСТ НА СВОБОДНАТА
ТВОРЧЕСКА СЦЕНА НА СОФИЯ
I.

ОБХВАТ

Социалното въздействие на изкуствата върху града, в частност на свободната
творческа сцена на София е изследвано чрез интегриран подход основан на
прилагането на качествени и количествени методи на работа. Проведено е
проучване на публиката на изкуства на територията на три типологично избрани
зони в София. Основа за избора на тези зони са предоставените от възложителя за
целите на настоящето изследване 12 териториални структури единици.
Тематичният обхват на изследването е насочено към петте изкуства:

Театър

Танц

Литература

Визуалн
и
изкуства

Музика
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II.

МЕТОД НА РАБОТА

Работата по изследването на социалното въздействие на изкуствата върху
града и в частност на свободната творческа сцена на София започна с
предварителна подготовка, в рамките на която бяха проведени:

o
o
o
o

„Кабинетно проучване“;
Типологизиране на териториалните структурни единици;
Прецизиране на методологията за провеждане на изследванията;
Координация и съгласуване с останалите изпълнители.

Екипът на изпълнителят проведе „кабинетно проучване“, което включваше:


запознаване с подобни изследвания за оценка на социалното въздействие
на изкуствата върху града,



преглед и анализ на териториалните структурни единици и тяхната
специфика и типологизирането им с оглед на изследваната тема



събиране и вторичен анализ на информация за типологични представите
на свободната творческа сцена по отношение на избраните зони и техния
обхват на работа.

Така събраната информация беше използвана на първо място като базова за
структурирането на комплекс от критерии за подбор на териториални
структури единици, в които да се извърши проучването. На второ място
данните спомогнаха за формиране ни изследователски хипотези, които са
включени в рамките на проведени проучвания чрез качествени и количествени
методи.
Екипът на направление „Идентичност и култура“ проведе фокус групи и анкетни
проучвания, както сред жители на определени райони на столицата, така и сред
държавни институции, организации и представители на свободната творческа
сцена.
В рамките на изпълнението на дейностите по изпълнение на поръчката екипът
на Глобал Метрикс разработи и съгласува с Възложителя методология за
провеждане на изследването. Методологията е създадена така, че да дава
възможност за събиране на достатъчно количествена и качествена информация
по всички области и специфични задачи, която да позволи задълбочено изследване
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на темата и ясно извеждане на препоръки по отношение на културното
предлагане и взаимодействие между заинтересованите страни в полето на
културата и публиките.
В методологията са включени следните количествени и качествени методи за
провеждане на изследването:

 Кабинетно проучване;
 Фокус групи;
 Дълбочинни интервюта;
 Анкетно проучване;
 Онлайн анкетно проучване.
Работата по изследванията започна с етап – Предварителна подготовка, в
рамките на който се проведе:

 „Кабинетно проучване“;
 Типологизиране на териториалните структурни единици
 Прецизиране на методологията за провеждане на изследванията;
 Изготвяне на инструментариум
 Координация и съгласуване с останалите изпълнители.
Резултатите от „кабинетното проучване“ дадоха основата на подготовката
на проучванията и послужиха за изработването на прецизна, актуална и
адекватна за поставените цели методология за провеждане на изследванията.
След като беше събрана цялата необходима информация, екипът на направление
„Идентичност и култура“ премина към проучване на териториалните
структурни единици.
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ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Типологизираните териториални структурни единици бяха сведени до 3 типа,
като Централната градска част беше изключена от типологизирането. Те са
типологизирани на зони на база на параметри като:



Отдалеченост от центъра;



Транспортна инфраструктура ;



Население;



Ниво на предлагане на културни събития;



Ниво на културната инфраструктура (културни центрове и институции);



Икономически профил.

На база на тези критерии бяха избрани следните три зони, в които беше
проведено проучването на социалното въздействие на изкуствата върху града,
в частност на свободната творческа сцена на София.
Зона 9: Младост, Горубляне, Дървеница, Мусагеница, Камбаните, Американски
колеж, и Студентски град:
Кв. Младост е представителен за „панелните” райони на столицата. Почти
пълна липса на културна инфраструктура и събитийност. Т.нар. “райони-спални”
обхващат предимно гъсто населени жилищни комплекси, без развита
промишленост, без възможности за туризъм, без формирани устойчиви
общности. Икономически развита е сферата на търговията и услугите. Те са
сравнително малки по територия, но със значително население. В тези райони
проблемът с инфраструктурата за култура стои най-остро, тъй като те
почти не притежават използваеми зали, сцени и помещения за културни
събития, а населението им постоянно нараства. Транспортно те са най-добре
устроени, в сравнение с другите райони, особено онези, през които минава
метрото. Характерни за тези райони са социалните проблеми като изолация,
бедност, насилие, зависимости, етнически напрежения.
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Студентски град е много специфичен район на столицата, предвид
характеристиките му на млад район, населен предимно със студенти в
софийските ВУЗ. В последните 25 години този район постепенно променя облика
си, като вместо библиотеки и културни институции, той се насища със нощни
заведения, а културната събитийност почти напълно изчезва от него. Това
представлява сериозен проблем предвид развитието на младежки публики, и в
този смисъл той е важен като обект на изследване
Зона 11:
В тази зона е т.нар. северна дъга, обхващаща Кремиковци, Нови Искър, Бухово и
селата и местностите в близост до тях. Част от северните крайградски
територии. Това са районите с развито промишлено производство и
концентрация на производствени фирми и предприятия от отраслите
металургична промишленост, лека и химическа промишленост. Развива се и
селско стопанство. Тези райони на практика почти не обхващат части от град
София (с изключение на кв. Враждебна), те се състоят от отделни населени
места (квартали, села и местности), разположени на значителна по размери
територия със съпоставимо население от около 30 000 души във всеки един от
районите. Транспортно са най-слабо развити, в сравнение с останалите части
на СО.
Район Кремиковци заслужава специално внимание, тъй като той в момента
преминава през трансформация. След закриването на МК “Кремиковци”, районът
вече няма преимуществата на индустриален район – развито производство и
икономически възможности, но все още носи негативния имидж на замърсен,
“отровен” и неблагоприятен за живеене. Районната администрация се стреми да
промени този имидж и да развие района като преимуществено туристически, за
което той определено има потенциал с добрите климатични условия,
живописната природа на южните склонове на Стара планина и културното
наследство от църкви и манастири от т.нар. Софийска Света гора. Проекти и
инициативи, свързани с култура и изкуство биха работили много добре в посока
осъществяване на тази цел. Районът като цяло се счита за непривлекателен и в
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този смисъл проблематичен и важен за изследване с оглед възможностите му за
развитие.
Зона 3: Яворов, Христо Смирненски, Подуяне и Гео Милев: представителен за
районите между центъра и периферията. Характерна е ограничена културна
инфраструктура, но с наличие на отделни действащи активни културни
институции. Тук

се

намира една от

най-мащабните,

атрактивни и

представителни зали за културни и спортни събития в столицата – Арена
Армеец, което позволява осъществяването на значими културни събития извън
централна градска част. В същото време обаче не е напълно ясно дали тази зала
оказва влияние върху развитието на културния живот в района, или по-скоро
привлича посетители от всички райони на столицата. Икономически развит е
секторът на търговията и услугите, както и отчасти ИТ сектора.
Транспортно относително добре развит, макар и с известни проблеми. Този
район спада към един от най-привлекателните за заселване, като заедно със
Студентски град привлича най-много нови жители. От тази гледна точка е
добре стратегически да се мисли и за подсигуряването му с културна
инфраструктура и събитийност.

ИНСТРУМЕНТАРИУМ
При създаване на инструментариума за провеждане на количествените и
качествените проучвания бяха отчетени следните фактори:
 Специфики на целевите групи;
 Резултати от предишни изследвания;
 Разработен инструментариум от други тематични направления;
 Профил на съответните зони;
В рамките на тази дейност бяха разработени и съгласувани следните
инструменти:
o

Сценарии за провеждане на фокус групи с публиката в избраните

териториални структурни единици;
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o

Гайд за провеждане на дълбочинни интервюта с доставчици на култура в

изследваните териториални структурни единици и по-специално читалища,
организации от свободната творческа сцена, граждански сдружения и др.
o

Гайд за провеждане на дълбочинни интервюта с представители на районна

администрация по места
o

Въпросник за анкетно проучване сред жители на избраните териториални

единици;
o

Въпросник за online анкетно проучване сред представители на културни

организации;
III.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Предварителна подготовка
При изготвяне на методологическата рамка за провеждане на изследването са
взети предвид следните основни параметри:


Цел на изследването;



Предмет на изследването;



Обхват на изследването;



Определени в заданието методи и техники за провеждане на
изследването;



Изследователски въпроси;



Задачи на изследването;



Основни хипотези.

На база на резултатите от кабинетното проучване и стъпвайки на съгласувани
с Възложителя основни понятия и хипотези Екипът на Изпълнителят изготви
своето предложение за методологическата час от изследването.
В рамките на предварителната подготовка се проведе и кабинетно проучване
фокусирано в запознаване с подобни изследвания за оценка на социалното
въздействие на изкуствата върху града, проучване на свободната творческа
сцена и нейния обхват на работа, разработване на типологизация на отделните
териториални структурни единици.
Като част от предварителната подготовка бе изготвено предложение към екип
„Хора“ по отношение на набора от въпроси и индикатори, които да бъдат
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включени при провежданите от тях фокус групи с жителите от всички райони
на София, както и индикатори свързани с изследване на идентичност и култура
в рамките на проучването „Качество на живот“.
2. Подготовка на изследванията
При подготовката за провеждане на качествените и количествените
проучвания сред жители на избраните райони, както и сред представители на
организации, предлагащи културни продукти бяха извършен следните дейности:

Планиране


Определяне на целевите групи, които ще бъдат включени;



Определяне на критериите за подбор на участници във фокус груповите
дискусии



Създаване на база данни.

Изработване на инструментариум


Изработване на гайд за фокус групи;



Изработване на гайд за дълбочинни интервюта;



Изготвяне на стандартизирани въпросници за анкетни проучвания;



Програмиране на въпросника за online проучването сред творци в среда,
подходяща за провеждане на онлайн изследвания: Въпросникът е
програмиран от наши експерти в специален сървър, който гарантира
защитеност на средата от външен достъп при спазване на изискванията
за сигурност на информацията.

Пилотно тестване
Преди провеждане на същинското проучване разработените въпросници са
тествани върху малка извадка от целевата група, за да се провери
адекватността на разработените въпроси, степента, в която те изчерпват
мненията и гледните точки на целевата група, както и прецизността на
формулировките и др.

Рекрутиране на участниците във фокус групите
За рекрутиране на участниците във фокус групите бяха определени критерии
свързани с три типа активност по отношение на посещения на културни
събития:
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 По-рядко от веднъж месечно;
 1-3 пъти месечно;
 Повече от 3 пъти месечно.

Изготвяне на извадка за анкетно проучване
За целите на това проучване е изготвена специална извадка с обем от 360
респондента, като тя е базирана на социалната и демографска структура на
жителите в избраните три териториалните структурни единици.

Организиране работата на анкетьорите за провеждане на анкетното проучване
Преди да започне същинската работа на терен нашият екип проведе обучение на
анкетьорите. Те бяха запознати с целите и методологията на изследването, с
графика и начина на работа, с целите и спецификите на въпросника.
Интервюерите бяха инструктирани и обучени за това какви са изискванията и
процедурите на подбор на респондентите, по какъв начин да представят
изследването и как по-добре да мотивират лицата да се включат в анкетата.
Обучението на анкетьорите включи детайлно разглеждане на всяка една
анкетна карта (въпрос по въпрос) и проиграване на въпросника в реална ситуация
чрез симулация на интервюта. По този начин интервюиращите бяха подготвени
за процеса на интервюиране на лицата от извадката. Бяха изготвени и писмени
инструкции, които да подпомагат работата на терен на анкетьорите.
3. Провеждане на изследванията
Изпълнителят създаде организация за провеждане на качествените и
количествените

изследвания,

като

ясно

бяха

координирани

последователността и провеждането на отделните типове методики – фокус
групи и количествени проучвания. Беше изготвен и спазван стриктен график по
отделните изследвания и техните части. Хронологически първо бяха проведени
фокус-групите и дълбочинните интервюта и на база на идентифицираните там
индикатори и основни изводи бяха подготвени и проведени анкетните
проучвания. През целият период на провеждане работата на терен на
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анкетното проучване реализирано по метода „лице в лице“ беше извършван
контрол на анкетьорите, за да се гарантира качество на получените данни.
В рамките на проучванията чрез качествени методи бяха проведени 3 фокус
групи с жители на квартали и населени места от трите зони и 16 дълбочинни
интервюта с представители на свободната творческа сцена, читалища и
районни администрации.
IV.

Изследване на публиката

А. Качествен метод – фокус групи
При проведените фокус групи акцента на проучването беше насочен върху това
да се очертаят основните мнения и нагласи по въпросите свързани с културния
живот не само в центъра на София, но най-вече в конкретния квартал или
самостоятелно населено място, което е част от територията на Столична
община.
Този изследователски подход е от важно значение, защото дава не само
представа за това как участниците (като типологични представите на
активната, потенциалната и пасивната публика) в проучването се отнасят към
културното предлагане, не само какви са техните очаквания за промени, но и дава
поглед към не толкова експлицитния образ на „преживяване на културата“.

Зона 3: Многообразие на културното потребление в близост до центъра

Свободното време, като „Всякакви различни неща“.
Профилът на свободното време за участниците в тази дискусия показва една
пъстрота и наситеност с различни преживявания, част от които са посветени
и на културни събития.

„Забавляваме се с дъщеря ми в парка, ходим на театър, на кино и съответно
тате, когато е свободен, обича да скърши някое хоро в някое заведение…“
„Различни са. Театър, кино, пътувания. Разходка с кучето и това е в общи линии.“
„В свободното си време обичам да ходя на мачове и други развлечения.“
„В свободното си време се разхождаме, ходим по МОЛ-ове, паркове.“
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Почти всички участници споделят, че част от свободното им време е по някакъв
начин свързано с култура. Това може да е чрез посещения на кино, но може и да е
чрез любителски изяви в танцов състав. Участниците в тази група показаха, че
те не само са потребители на култура, но все по-активно се включват в
различни форми, които предполагат тяхното участие, не само като обект, но и
като субект на култура (участия в танцови състави, школи по рисуване за
начинаещи възрастни, караоке и др.).

„Ако е интересен концерт, мога да си дам и последните пари за да отида..“
На преден план по време на дискусията излезе една висока мотивираност за
посещения на културни събития. Основния проблем е свързан с това как да се
планират средства за тях. И под планиране се има предвид един наистина
рационален избор за това да се отделят средства за желаните културни
събития.

„Ами зависи от събитията, сега има събития, които са много сериозни суми.
Искам да отида на Майкъл Бубле, но билетите започва от 180 лева. Няма да
отида. Ще отида на пет прожекции, на три театъра, с нещо друго ще заместя.
Накуп толкова пари няма да дам.“
„Ако имам огромно желание ще инвестирам тези пари, но няма да отида на други
по-малки събития“.
Вторият план е свързан с времево планиране. Съчетаването на битови
ангажименти най-вече е изтъкнато от участници, които имат ангажимент към
отглеждане на малки деца.
На фона на така описаните потенциални пречки участниците в дискусията
посочват най-високата честота на посещаване на събития. Обичайния времеви
период, в който се разполагат примерите за посетени мероприятие е в рамките
на месец.
В рамките на дискусията беше откроено, че транспортната инфраструктура
се явява важен фактор за осигуряване на достъп до култура, а в това отношение
жителите на тази зона са облагодетелствани, тъй като живеят близо и имат
добра транспортна свързаност с центъра.

Културните пространства – Мол, кино, читалище, стадион
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В разказите за това какви културни събития посещават и какви биха искали да
се организират в рамките на техните квартали е важно да се обърне внимание
кои са физическите пространства, към които се препраща това настоящо или
бъдещо очакване за носители на културна събитийност.
Настоящето е съотнесено към класическите пространства – театър, кино.
МОЛ-ове се посочиха като места „заместващи“ не функциониращи места за
културни събития.

„Р: Имаше театър преди. На Шипченски проход.
Р: Няма го вече.
Р: След това правеха в Галакси центъра постановки.
Р: И в Скай Сити Мол.“
Читалището се дава като пример за това какво предлагане има в момента – „Ами

най-различни неща има, музикални школи, рисуване, има библиотека. Това е найважното, че има библиотека. Можеш да отидеш“, както и за потенциални места
за посещаване на културни събития в рамките на квартала.
Тук обаче веднага се отчитат и ограниченията, които имат читалищата като
инфраструктура – липсата на зали, или ако има такива (например в общината),
те ще са твърде малки (Няма такава зала, която да събере 200 човека).
Друго локално пространство, към което се препраща са стадионите.
В тази връзка и в рамките на тази дискусия (както и по време на дискусията с
жители на зона 9) се прокрадна, макар и с шеговит нюанс, темата за спорта,
като вид преживяване, което също се идентифицира като носител на култура.
На практика във възприятията на широката общественост култура е всичко,
което е свързано с развлеченията и свободното време на хората. В примерите
за култура се включват включително играта на билярд, спортните занимания,
разходките и развлеченията.
Визията за едно бъдещо развитие на културната събитийност в рамките на
кварталите е наситена с много очаквания – за разнообразие (концерти, театри,
опера, балет, кино), да е едновременно за всички възрастови групи, но да има и
неща насочени към младите (площадка за брейк танци) и неща насочени към
възрастните (за да не стоят вкъщи само да гледат сериали).
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Тук само ще акцентираме върху един нюанс на културното потребление насочено
към посещаване на събития в центъра на София. По време на дискусията се появи
като гледна точка, споделения разказ, че културата е основание подпомагащо
„излизането от квартала“. Т.е. има една неексплицитна проблематичност по
отношение на „усядане“ в рамките на жилищния район и културата е важен повод
за излизане от квартала. Това се прояви и в рамките на някои от другите анализ
– в един от „блог-разказите“ за квартал на София, както и в едно от
интервютата с представител на културна институция, който сподели, че
„ходенето в центъра“ е не само културно преживяване за част от хората, но и
породено от нуждата да се излезе извън мястото на битуване.

Информираността – не достатъчно за квартала
Обединено е мнението на участниците, че няма достатъчно информация за
събития, които се организират в рамките на техните квартали. По време на
тази дискусия се появяват очаквания за по-голямо разнообразие на канали, по
които да се разпространява информацията – брошури, телевизия, радио,
отделяне на табло, и основно – наличието на централизиран източник на
информация. Това, че отделните институции и организации предлагащи
културни събития имат фейсбук страници не се отчита като достатъчен
ресурс за информиране, а създава затруднения в намирането на точната
информация.

Културният живот в София, като изобилие
В момента, в който акцента на дискусията се пренасочи от квартала към
столицата като цяло се налага мнението, че има достатъчно културни събития.
Не само като количество, но и като жанрово разнообразие – „Има за всеки.

Включително и по-абстрактни неща“
Всеки въпрос насочен към конкретен тип културни събития – кино, фестивали,
изложби, концерти, опера, представления на открито и др. предизвиква оживена
дискусия свързана с конкретни събития и даване на примери от посетени
мероприятия. Тази дискусия още веднъж потвърждава, че честотата на
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посещаване на културни събития от участниците от тази зона е по-висока
отколкото при другите зони.
Свободната творческа сцена обаче не е разпозната от една част от
участниците – „Къде има такова нещо?“. Но нагласата е позитивна и се
възприема като форма на нещо ново, както и място за изява на млади таланти –

„ Хората винаги имат глад към нещо ново, така че…“
Възпитаването в дисциплина за активно културно потребление
Още в началото на дискусията фокусът се поставя върху поколенческите
разлики по отношение на „дисциплина да ходят“.

„Аз съм от това поколение….Всяка седмица ни водеха на оперети на театър,
докато ето, 18-20 годишните нямат дисциплина да ходят, да е така
задължително.“
„Аз съм сигурен, че един млад човек не може да изгледа цяла постановка без да

погледне в телефона си.“
Ясно с акцентира върху поколението „преди“, което през училището е и било
водено и възпитавано не само да ходи, но и да проявява отношение към
събитието, на което присъства. За разлика от поколението „сега“, което
отделя повече време на преживявани в online среда. Тук се отчита обаче и
фактът, че част от постановките и начина на представяне на културни
събития не отчита по-различния начин, по който се търси комуникацията с
културата от това поколение.

„… може би книгите и театрите, има един диалог, от който децата са се
отчуждили много.“
Градската идентичност – през проблемите, кварталната - през мястото на
раждане
„Когато протестирам.
В чудесните задръствания.
Като ти закъснява градския транспорт.
Задължително с връзки трябва да си уредиш детето в детска градина.
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Дискусията на въпросите свързани с това кога се идентифицират участниците
със София е в посока на „отрицателни неща“. Изказват се конкретни примери от
ежедневието или специфики, които се приема, че се съотнасят само към
столицата.
Позитивната нагласа се появява, когато въпросът се променя и се насочва в
личен план – през „Аз“.

„Аз съм щастлива майка, обичам си родния град, абстрахирам се от лошото,
опитвам се да го променя, навсякъде има лоши неща, просто трябва да го
погледнем от друг ъгъл.“
„Аз съм човек, който живее в София и ужасно харесвам този град. Напук на
многото проблеми, които има“
В заключение: Близостта на тази зона до централната част на София и в този
смисъл до по-лесен достъп до културни събития създават условия за поактивно потребление на култура в сравнение с останалите изследвани зони.
Същевременно тук е и мястото на формиране на по-отчетливи разделения по
различни признаци като доходи, социален статус, семейно положение, наличие на
малки деца в семейството и др., които оказват съществено въздействие върху
нивата на потребление на култура.

Зона 9: „Младите“, „Младостите“ и културното потребление

„… Метрото и в центъра …“
„Не смятам, че има нещо културно там.“ (Студентски град)
При анализът на културното потребление в тази зона трябва да отчетем
няколко фактора. Първият от тях е свързан с това, че в нея се включва
Студентски град, който сам по себе (и като жилищни пространства, и като
профил на живущите и като профил на културните събития) е не просто
специфичен, но и може да се каже уникален жилищен район в София. На второ
място, в така избраната зона, има квартали, в които е налична специфична
транспортна инфраструктура – метро, която значително улеснява достъпа до
центъра и респективно достъпа до култура. Тъй като във всички изследвания до
момента е отчетено влиянието, което има наличната транспортна
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инфраструктура върху мотивираността и възможностите за посещения на
културни събития, отчитаме този факт още в началото на анализа.
С оглед на посочената вече специфика на районите, които влизат в тази зона
едва ли ще е изненадващо, че зоната на свободното време на участниците в
дискусията, представители на т.нар. „млади“ е наситена с преживявания
свързани с учебния процес, спорт и забавления. Интересното е, че дори и когато
се споменават конкретни места, на които се провеждат културни събития попознати са им като места за „кафе“ и свободно време свързано с „разпускане“.
Другата формирана група (по признак възраст) ясно се отграничава от младите
и по отношение на свободното време, предпочитайки разходките или посещения
на събития, които са подходящи за деца и внуци.
Такъв тип разделение (по възрастов признак) присъства и в останали групи, с
които се проведоха дискусии, но В тази зона е най-ярко отличима разликата и
най-често беше ясно изразявана. Пример в тази посока е, че дори когато се
говори за конкретни места, на които се провеждат събития като Джой
Стейшън, те са посещавани например за билярд. Т.е. младите са информирани
какво се провежда там, но реално тези места се използват като пространства
за забавления, а не толкова за културно потребление.
Културните събития през погледа на „младите“
При респондентите, които са в момента със статут студенти, се появява за
първи път имплицитно свързването на посещението на културно събитие с
това, че то трябва да носи някаква информация, да има образователен елемент.
Участниците в дискусията посочиха спонтанно при въпрос свързан с това какви
културни събития посещават „семинари с външни лектори“. Като цяло за тази
група респонденти „културното преживяване“ включва една по-широка
перспектива от преживявания, сред които са „автомобилни спортове и
състезания“, „обучения за безопасно шофиране“, изложения в „Интер Експо
Център“.
Другата гледна точка е отново свързана с биографични ситуации и
необходимостта културните събития да бъдат подходящи и/или достъпни за
деца.
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„Интернет, там постоянно се организират някакви събития“
„Достатъчно е като моите набори пенсионерите, като има един-двама, като

мен от квартала да има фейсбук (възрастна участничка) и всички знаят на
площадката, от квартала разбират … обменя се информация.“
Интернет като място, в което „организират“ събития е най-честият
източник на информация (без значение от възрастта), както в момента, така и
се очаква той да продължи да бъде използван от организаторите. Все още са
разпознаваеми като източници и плакатите и печатните материали, но те се
споменават по-скоро като изключение, отколкото като правило.
Една от отликите, които правят участниците е по отношение на
рекламирането на събитията. Оценката е че не се дава достатъчно информация
по телевизията, а фокусът е върху комерсиалните реклами.

„… Метрото и в центъра …“
Наличието на метро определено оказва влияние при избора на място, на което да
се посети културно събитие. Центъра се оценява като лесно достъпен и затова
и логичен избор при определени видове събития (театър, балет).
На втори план е и факта, че при обсъждане на различни типове събития всички
споменати от участниците се провеждат в центъра (НДК, моста на влюбените,
паркове, фестивали).
Събитийността в т.нар. Молове се припознава най-често от място, на което
три вида достъп до изкуства – литература (книжарници), кино и безплатни
постановки/ представления за деца. Показателно е че един единствен участник
(над средната възраст) посочи читалище като място, на което е посетил
събитие. Това, че тяхната публика се състои основно от възрастни хора се
потвърди и при проведеното дълбочинно интервю с представител на едно от
читалищата в район Младост.
Независимо от това дали участниците са посещавали или не събития поголемите зали са спонтанно посочвани при въпрос за места, на които знаят че
може да се посетят различни културни събития (Зала България, Джой Стейшън,
зала Христо Ботев)
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„ За мен трябва да е разпределено, не може всичко да е в центъра…“
„Може да се помисли за кварталите, защото все пак свършва (работния ден,
училището) и си в квартала...“
„В Студентски град трябва да е най голямото бъдеще на интелект, но ако искаш
да си купиш книга няма една книжарница …“
По време на дискусията участниците се обединиха все пак и около една визия за
това какво е необходимо да се създаде в техните квартали като културна
инфраструктура. Тук водещи мотиви в едните случаи беше биографичната
перспектива. За студентите това са „поне една библиотека“, която да е
денонощна или кафе тип „Перото“. А за другите – да се създаде такава среда,
която да подпомогне „да се опознават (хората) в кварталите“, защото само
читалища и училища не са достатъчни. Или среда, в която „да се използват
читалищата за малки деца и за учениците, които са близко до училищата.“
Читалищата се виждат и като потенциални литературни средища.
Обединяващо изкуство, което биха искали да видят в квартала си това е
театралното. Насочено не само към възрастни, но и към деца.

„Стига да имаш желание може да отидеш на доста различни места.“
Оценката за културният живот в София като цяло е положителна. Театърът се
посочва като пример и за разнообразие и за това, че е силно посещаван от
столичани.
Киното получава двуполюсна оценка. Част от участниците дава негативни
коментари свързани с прекомерната му комерсиализация, а на другия полюс са
хората, които намират интересни филми в рамките на различни фестивали или
в посока българско кино.
Операта от своя страна е изкуство, което хората считат за елитарно и не
посещават от една страна защото няма референтен кръг от приятели, с които
да отидат или защото „повечето хора, които познавам по-скоро ги е срам да

отидат“.
Литературата – се слуша, чете, тегли, краде, купува от Мол. Интересно е да се
отбележи, че никой от участниците не спомена библиотеката като вариант за
вземане на книга.
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Образът и мястото на свободната творческа сцена
Независимите творци са разпознаваеми на малки сцени (бар) и през певчески
изяви. В рамките на тази дискусия се прави и разликата между събитията
организирани от общинските администрации и творците: „По мой наблюдения
общинските са по скоро на националното ... частните са по скоро към модерните
интересните...“
Не на последно място в дискусията беше поставен въпросът за проблемите,
които са свързани с посещаването на културни събития. Основният дефицит
около който се обединиха участниците беше липсата на свободно време.
Финансовата страна и наличието на желани събития бяха посочени на втори
план.

„Ами когато ходиш по такива събития които са тип театър ти си сред
обществото едва ли не в театъра се чувстваш като част от обществото“
Усещането и преживяването на софийската идентичност е тема, която не
обединява под общ знаменател, а отново препраща към биографични ситуации.
За някои от участниците това е „регистрацията“ и усещането за разлика
спрямо родния град. За други това са възможностите, които имат само в града
– столица. Съществува и усещането за принадлежност към квартална общност
през „заедността“ на обгрижването на общо пространство (кварталните
градинки). Най-отчетливата идентификация към точно определен квартал на
столицата има участниците от Студентски град – „Аз ежедневно се

представям, че живея в Студентски град. Различна вибрация има в Студентски
град“
В заключение: Жителите на зона 3 се чувстват достатъчно близо до центъра, за
да усещат наситеността на културните събития, които има там. Наличието
на удобна транспортна инфраструктура подпомага по-активното културно
потребление. Кварталите не се считат като активно място за културни
преживявания, а по-скоро за спорт, забавления и място, на което се прибираш
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след работа. Има частични нагласи, че читалищата биха могли да бъдат
носители на развитие на определен тип културни събития. Но като цяло няма
усещане за дефицит на културни събития или за пречки и проблеми пред
активните

(макар

и

на

събития

в

центъра)

публики.

Културната

инфраструктура и събитийност, достъпът до култура в Студентски град се
явява най-сериозен проблем в този район.

Зона 11: Нови Искър: „New Iskur City“

Местният фолклор представя Нови Искър с шеговитото названия „New Iskur
City“, което е заиграване с официалното име на района и други градове с думата
“new“ отпред - New York, New Hampshire, New London, New Philadelphia и др. Това
придава на района изключителност, колорит и идентичност, която загатва за
неговите силни страни и го позиционира като особена територия, давайки
превес на неговите предимства – чист въздух, неурбанизирана територия, помалка гъстота на населението, близост до столицата, тихо и спокойно място.
Анализът на проведената дискусия трябва да бъде разчитан през спецификите
на обхванатите в зоната населени места. В нея влизат както квартали, така и
самостоятелни населени места (градове и села), които са разположение голяма
територия. Още преди да стартираме работата по организиране и провеждане
на дискусията се откроиха специфики свързани не просто с физическата
отдалеченост от центъра на София, но и с достъпа до част от населените
места с общински транспорт.

Свободното време и четенето на книги
Общият мотив на всички участници беше в посока, че то е доста дефицитно
преживяване и ангажиментите свързани с учебен процес, работа, време за
семейството (деца и внуци) не дават възможност за отделяне на време за други
дейности. Но въпреки това почти всички посочиха като акцент - четенето на
книги като част от свободното си време.
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„Вкъщи имам около 2000 книги и казвам на жената: Дай да ги подарим, … децата

да ги четат обаче синът ми казва: „Това е моята памет...“
Участието на представител на една от библиотеките даде и по-детайлен
поглед на отношението към литературата. Фокусът е върху четенето на
художествена литература. Отчита се фактът, че читателите са от всички
възрасти, като за младите това е част от учебния процес – „В момента ни се

налага българската литература, която всъщност е много интересна.“
За отбелязване е фактът, че по-възрастен участник посочи, че чете вече книги
само от електронен четец, а по-млад участник посочи, че отказва да чете книги
ако не са в книжно тяло.

Култура на фестивалите и традициите
Ако може да се направи обобщение на най-често организираните и посещавани
събития това ще бъда „Кулинарен празник с изяви на колективи.“ Всички
участници споделят различни фестивали, на които са присъствали, чийто общ
знаменател е това, че са свързани с определена традиция, отпразнуване на
местен празник или са посветени на изяви на местни творчески колективи
(Трифон Зарезан, Дръж се, Земьо, шоп те гази, Табиет, празник на Кумарица). Тези
събития в основната си част организирани или от читалища или от общински
администрации.

Различното културно събитие
Тази традиция на сходни мероприятия така се сляла в една монотонност и
еднообразност в представите на участниците, че те трудно могат да
разкажат кое събитие с какво се е отличило. Най-честата посочвана разлика е в
мястото на събитие, дали е имал „външни“ (чужденци или от друго населено
място) участници и дали е имало предвидени забавления за децата.
Точно тази монотонност най-вероятно прави много отличимо в паметта им
гостуването на театрална постановка. Всички участници знаят за нея, но в
разказа за събитието има нюанс на усещане за подценяване на публиката - „Леко

беше просто беше съкратен театъра... само с трима артисти беше“.
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Другите културни събития, които отчетливо си спомнят са свързани с
концерти на Филип Кутев, Николина Чакардъкова и Сашка Васева.

Публиката: „... тука от едно известно време, хората така се мобилизираха,
защото виждат, че дали ще отиде или няма да отиде.. По – добре да отиде
отколкото да си седи вкъщи.“
Публиката е основно местна. Участниците я определиха и много често
състояща се от роднини на съставите, които участват в събитието. Но се
обединиха около мнението, че все повече хора присъстват, защото няма на какви
други мероприятия да се събират и да се срещат.

„Предлагате ли нещо, дето искаме, пък не сме се сетили?“
Очакванията за развитие на културния живот започват с развитие на
самодейността: „Ходих във Франция в едно селце. Селце, селце, не е селце, а град

да го кажем, но град с население по-малко от нашето село . И всяка седмица
музикални съставчета си свирят в градинката. И събират много народ. Те са
самодейци, от различни квартали. Събират се, свирят, пеят, носят си ядене и
пиене. Това може и тука да се осъществи.“
Целият разказ беше подчинен на спомени от миналото свързани със „забави“,
свирене на „площада“, дискотеки. На следващ етап се появяват очаквания за
развитие на културния живот със събития, които в момента изобщо не
присъстват в местния културен календар – изложби, оперни постановки. Тук
реалистичният поглед на участниците към ситуацията веднага излезе на
преден план с пояснението как района не може да предложи никаква подходяща
инфраструктура, защото залите са неотопляеми.

„Ако нямаш пари за хляб да си купиш, как ще идеш на театър?“
„Висиш на една ръка и един крак от тука до София.“
„Абе, културата си е там.(София)“
Основен акцент в цялата дискусия от страна на участниците беше проблемът
с достъпа до културни събития. Три са основните аспекта:
-

Транспортен – „Нямаме как да си тръгнем, последния рейс за към нас е в 11“;

27

СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗКУСТВАТА ВЪРХУ ГРАДА, В
ЧАСТНОСТ НА СВОБОДНАТА ТВОРЧЕСКА СЦЕНА НА СОФИЯ
-

Финансов – „Това е един от основните фактори – финансите“;

-

Липса на сигурност - „Вечерното време наистина е много страшно“.

Ако трябва все пак да се открои един основен проблем това е липсата на
транспорт. Това се извежда и като фактор, който води до допълнително
оскъпяване на всяко посещение на събития в София.

„Тука при нас пак е по – добре, но там вече край Мрамор, Шипчина,
Доброславци, там е много зле. Значи буквално едно селце е отцепено дет се
вика от живота.“
Тази отдалеченост се разказва с препратки как е било преди. Като цяло голяма
част от разказите, свързани с културни преживявания се разделят на „преди“ и
„сега“. Дългият разказ посветен на театрални постановки препраща към
времеви периоди на посещения направени преди десетилетия от страна не само
на по-възрастните участници, но и на по-млади, които са били „водени“ на
театър в ученическите си години.
Отчитайки тези проблеми, основните мотиви, които биха ги подтикнали към
по-висока активност са свързани с това събитията да са по-близо и да са на
цени, които могат да си позволят.
Информираността и в тази изследвана зона е подчинена на социалните мрежи –
„Аз съм дежурен там, нон стоп. Не излизам.“ Това е и начина да се намери
информация за събития, които се провеждат в София. На място се поставят
афиши само за събития, които ще се провеждат в околните населени места.
При въпросът за информираността се появи и много отчетливо идентификация
с населеното място. Почти единодушно всички заявиха, че знаят и/или ползват
фейсбук група на Нови Искър.

„ Да, много активна. Сега ако си загубя котката и я кача там, веднага ще ми я
върнат.“
Разказът за тази група е с емоционален тон на гордост, свързана с
възможността за самоопределяне и принадлежност. В същото време подобни
групи се използват активно от всички за споделяне ежедневно на местни
проблеми.
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Тази принадлежност към една общност се проявява и в описанието на найпосещаваното място. „Топличко, уютничко” – това е емблематичното място за
събиране. Това е „Монца” (пицария). Изборът е върху заведение за хранене, в което
хората се събират да говорят, да се видят и да обменят информация.

Манастирите – местните забележителности
Въпреки че не посочват да посещават музеи или други исторически и културни
забележителности цялата група се включва да разказва и да дава подробна
информация какви забележителности има в района, как се подържат, с какво се
интересни, какъв е достъпа до тях. Този „разказ“ е допълнен с една
„алтернативна“ информация свързана с това къде е психиатричната болница,
колко е интересно за чужденците местното гробище.
Сякаш някак между другото се посочи и историческа местност, която е пазила
София – „То е било крепост, която е пазила София от…, пазила е Искърското

дефиле, пътя за към София.“
Но този нюанс свързан със значимостта на Нови Искър и района за столицата се
появи отново на няколко места в дискусията. През древната история, как са
„пазили“ София, през това каква промишленост от важно икономическо значение
за София е имало, до наши дни, в които столичани идват на място да търсят почисто място за живеене и си купуват вили.

Къде другаде...да кажем София
През целият разговор много ясно, чрез начина, по който се наричаха и
пътуванията до София и историите за посещения на културни събития си
открояваше факта, че участниците не се определят като „столичани“. На
директен въпрос всички се обединиха около това, че при представяне у нас се
определят като жители на Нови Искър. Но при представяне пред чужденци
избират „по-познатото“ за тях и посочват София. И за тях като цяло
„Положително е напредването в София“.
В заключение: Профилът на културното потребление е силно повлиян от
ограниченото предлагане само на местни културни събития. Проблемите
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свързани с физическата отдалеченост от центъра на София, която с времето
се

задълбочава

(поради

намаляване

на

транспортните

възможности)

предрешава избора на жителите по отношение на това какви събития да
посещават. От друга страна няма усещане за значима липса или недостиг на
събития, защото местните празници се оценяват като събиращи хората на
едно място и това създава по-ясно чувство за общност и споделяне на
преживяванията.
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Б. Количествен метод – анкетно проучване
Проведено е анкетно проучване сред публиката на изкуства на територията на
София. Изследването е сред жители на София, живущи в трите избрани типове
териториална структурна единица, като общият брой на анкетираните е 334.
В рамките на това анкетно проучване бяха тествани индикаторите,
произтичащи от качественото изследване. В него са включени въпроси свързани
с оценка на квартала или населеното място, в което живеят, анализ и оценка на
културното предлагане, анализ и оценка на културното потребление, очаквания
за развитие на квартала, идентифициране на показатели за принадлежност към
квартала (през пространства, общности, групи, забележителности и др.)
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Зона 3
(Яворов, Христо Смирненски, Подуяне и Гео Милев)
1. Облик на квартала
Оценка за квартала/ района, в Много
който живеете по отношение лош
на:
външен
вид
Естетическия външен вид на
8%
фасадите на сградите
Естетическия външен вид на
междублоковите
17%
пространства
Естетическия външен вид на
парковете
Естетическия външен вид на
1%
пазарите
Естетическия външен вид на
4%
площадите
Естетическия външен вид на
32%
тротоарите и алеите
Естетическия външен вид на
публични
предмети
на
6%
изкуството

3

4

5

Отлично
поддържан
външен
вид

Не знам/
не мога
да
отговоря

1%

2%

35%

38%

16%

34%

33%

11%

20%

40%

26%

13%

2%

26%

46%

20%

3%

5%

28%

40%

13%

4%

11%

27%

19%

16%

28%

28%

16%

4%

6%
1%

20%
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Зона 3
Оценка за квартала/ района, в който живеете по отношение на:
/използвана е скала от 2 до 6, където 2 е "много лош вид", а 6 "отличен външен вид"/
Eстетическия външен
вид на фасадите на
сградите
6
5.5
Eстетическия външен
вид на публични
предмети на изкуството

5
4.5
4

Eстетическия външен
вид на междублоковите
пространства

3.5
3
2.5
2
Eстетическия външен
вид на тротоарите и
алеите

Eстетическия външен
вид на площадите

Eстетическия външен
вид на парковете

Eстетическия външен
вид на пазарите

Естетическият външен вид на елементите на градската среда оказват влияние
върху начина на възприемане на квартала и града, в който живеем. Оценките за
външния вид на заобикалящата среда в зона 3 са ниски, най-често средни (3) или
добри (4) по скалата от 2 до 6. Обликът на парковете е най-високо оценен със
средна оценка от 4,32. Високо оценен е и естетическият външен вид на пазарите
(3,97). Според отговорилите, най-лошо изглеждат тротоарите и алеите, както
и междублоковите пространства в кварталите от тази зона (със средни оценки
3,21 и 3,40).
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Ако трябва да опишете Вашия квартал с три думи (фрази), кои
биха били те?
Добро местоположение

70.91%

Тих и спокоен

35.45%

Уреден, устроен квартал

26.36%

Приветлив и подреден

26.36%

Мръсен и неподдържан

25.45%

Близо до центъра на София

11.82%

Елитен

10.91%

Хората от квартала

10.00%

Зелен квартал (здравословна среда, чист въздух)

5.45%

Чист и поддържан

5.45%

Шумен

5.45%

Многолюден

4.55%

Забавен и разнообразен

1.82%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Двете най-отличителни характеристики на кварталите „Яворов“, „Гео Милев“,
„Христо Смирненски“ и „Подуяне“ са доброто местоположение и спокойствието
и тишината според участниците в анкетното проучване. Сред най-често
използваните думи или фрази, описващи този район, са също уреден и устроен,
приветлив и подреден, мръсен и неподдържан (посочени от по четвърт от
отговорилите). Някои от живущите в този район описват квартала си чрез
близостта до центъра на София и изтъкват в представянето му фактът, че
кварталът им е елитен, както и хората, които живеят в него, включително
роднини, приятели и съседи. По-голяма част от анкетираните изразяват
положително мнение за тази зона. Отрицателните твърдения срещат по-малка
подкрепа.
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Кои са основните предимства на Вашия квартал?
Местоположението

81.9%

Публичният транспорт в квартала

65.5%

Достъпа до магазини в квартала

49.1%

Училищата, детските градини и другите
образователни институции в квартала

34.5%

Публичните пространства, пазари, площади,
пешеходни зони в квартала

31.0%

Спокойствието и сигурността в квартала

25.9%

Зелените зони (паркове и градини) в квартала

24.1%

Съседите/ хората от квартала

21.6%

Здравните услуги, болниците и лекарите в
квартала

16.4%

Нивото на шум в квартала

9.5%

Спортните съоръжения, игрища и зали в квартала

8.6%

Чистотата в квартала

7.8%

Състоянието на улиците и сградите в квартала

7.8%

Детските площадки

6.0%

Възможностите за културен живот и посещения
на културни събития

5.2%

Качеството на въздуха в квартала

3.4%

Работещите читалища и библиотеки

2.6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Както стана ясно и по-горе във връзка със свободното описание на квартала, в
който живеят, участниците в анкетата смятат, че основните предимства на
този район са местоположението (81,9%). Сред другите отличаващи се
преимущества на кварталите от зона 3 са публичният транспорт, достъпът
до магазини, училищата, детските градини и другите образователни
институции, както и публичните пространства, пазарите, площадите и
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пешеходните зони. Спокойствието и сигурността, зелените зони и съседите и
хората от района също са отбелязвани като основни предимства.
А кои са основните недостатъци на Вашия квартал?
Чистотата в квартала

51.7%

Качеството на въздуха в квартала

44.8%

Състоянието на улиците и сградите в
квартала

37.9%

Нивото на шум в квартала

34.5%

Липсата на спокойствие и сигурност в
квартала

24.1%

Зелените зони (паркове и градини) в
квартала

17.2%

Липсата/състоянието на спортните
съоръжения, игпища и зали в квартала

11.2%

Съседите/ хората от квартала

9.5%

Липсата/състоятието на детските площадки

8.6%

Публичните пространства, пазари, площади,
пешеходни зони в квартала

6.0%

Недостатъчния брой на образователни
институции в квартала

6.0%

Липсата на възможности за културен живот

6.0%

Публичният транспорт в квартала

5.2%

Достъпа до магазини в квартала

3.4%

Здравните услуги, болниците и лекарите в
квартала

3.4%

Местоположението
Неработещите/закритите читалища и
библиотеки
0.0%

2.6%
1.7%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Отрицателните страни на кварталите в рамките на зона 3 могат да бъдат
свързани с близостта й до центъра. Сред най-големите недостатъци на
кварталите от зона 3 са чистотата (посочена от малко над половината от
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живущите в този район), качеството на въздуха, състоянието на улиците и
сградите и нивото на шум.
Кои са емблематичните места във Вашия квартал (които всички
знаят и/или там се събират хора от квартала)?
Парк "Гео Милев"

18.10%

Парк "Герена"и стадион "Георги Аспарухов"

10.30%

Паркове/градини

7.80%

Борисова градина

6.90%

Парк "Заимов"

6.00%

Гара Подуяне

5.20%

Ул. "Цар Иван Асен"

3.40%

Заведения (ресторант, кафене)

3.40%

Военния парк

2.60%

Църквата

1.70%

Мол "Сердика"

1.70%

Орлов мост

0.90%

Читалището

0.90%

Зала "Универсиада"

0.90%

Църква Св. Троица"

0.90%

Няма такова

24.10%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Емблематичните места на кварталите задават и част от техния облик. Сред
най-посочваните такива за зона 3 са парковете и градините - парк „Гео Милев“
(18,1%), парк „Герена“ и стадион “Георги Аспарухов“ (10.3%), Борисова градина
(6,9%), парк „Заимов“ (6%).
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Кои са основните туристически забележителности във Вашия
квартал?
Гара Подуяне

12.9%

Борисова градина

9.5%

Военния парк

4.3%

Парк "Гео Милев"

3.4%

Парк "Герена" и стадион "Георги Аспарухов"

3.4%

Църквата

3.4%

Орлов мост

2.6%

Парк "Заимов"

2.6%

църква "Св. Троица"

2.6%

Парка

0.9%

Паметника Левски

0.9%

Няма туристически забележителности в моя
квартал

52.6%
0%
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60%

Парковете и градините имат важно място и при основните туристически
забележителности в кварталите от зона 3 според участниците в анкетното
проучване. Сред най-посочваните забележителности от този район са гара
Подуяне, Борисовата градина и Военния парк.
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2. Кварталите като места за туризъм
a. Зони и места, които представляват интерес за широката публика
Кои забележителности във Вашия район трябва да се
популяризират като туристически обекти, според вас?
Военния парк

1.23%

Храм "Възнесение Господне"

1.23%

Борисова градина

1.23%

Параклис "Св. Мина"

1.23%

Парк "Герена"

1.23%

Национален антропологичен музей

1.23%

Парк "Гео Милев"

1.23%

Военно-исторически музей

1.23%

Няма такова

90.12%
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90% 100%

Мнозинството от отговорилите на въпроса, свързан с популяризирането на
туристически обекти от района, казват, че няма място или забележителност в
техния квартал, което да бъде превърнато в туристическа атракция (90%).
Сред обектите, които биха могли да представляват туристически интерес
според жителите на зона 3 са Военно-историческия музей, парковете – парк
„Герена“, Борисовата градина, Военния парк, парк „Гео Милев“, храмове - храм
"Възнесение Господне" и параклис „Св. Мина“.
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Ако имате гости от чужбина, къде във Вашия квартал бихте ги
завели?
В центъра на София

58.62%

Ларгото

16.38%

НДК

12.93%

Витоша

11.21%

бул. "Витоша"

8.62%

Жълтите павета

6.90%

Храм-паметник "Александър Невски"

5.17%

Парк "Гео Милев"

5.17%

Музеи

5.17%

църква "Св. Троица"

4.31%

Църкви

3.45%

Руска църква "Св. Николай Чудотворец"

2.59%

Борисовата градина

1.72%

Военния парк

1.72%

Герена - да гледат мач

1.72%

Разкопки

1.72%

Забележителности извън моя квартал, но не в…

1.72%

Орлов мост

0.86%

Парк "Заимов"

0.86%

Скай Сити център

0.86%

Кино "Арена"

0.86%

Няма да ги заведа никъде в квартала
0.0%

1.72%
10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Въпреки, че са посочени различни емблематични места или туристически
забележителности в рамките на зона 3, повече от половината от жителите й
споделят, че биха завели техни гости чужденци в центъра на София, без да
конкретизират точно на кои места. Сред популярните интересни места са
Ларгото или площад „Независимост“, Националния дворец на културата, както и
Витоша.

40

СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗКУСТВАТА ВЪРХУ ГРАДА, В
ЧАСТНОСТ НА СВОБОДНАТА ТВОРЧЕСКА СЦЕНА НА СОФИЯ
Ако имате гости от чужбина, къде във Вашия квартал бихте ги
завели?
(Заведения)
Традиционни български ресторанти (вкл. и
такива извън квартала)

34.5%

Пицарии

7.8%

Пицария "Виктория"

6.9%

"Happy"

6.9%

"Sweet bar and grill"

6.9%

"Старата къща"

3.4%

В нас

3.4%

"При кмета"

2.6%

Други

6.9%
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Когато става въпрос за заведения, най-голяма част от жителите на зона 3 би
завела гостите си от чужбина в традиционни български ресторанти, където се
предлага местна кухня (и фолклорна програма). Популярен избор са също
пицариите, както и заведения, които предлагат интернационална кухня. 3,4% от
анкетираните биха предпочели да посрещнат чуждестранни гости вкъщи.
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Ако имате гости от чужбина, къде във Вашия квартал бихте ги
завели?
Емблематично място за квартала
Гарата (Подуяне)

12.9%

Борисова градина

8.6%

Парка

6.0%

Парк "Гео Милев"

4.3%

парк "Герена" и стадион "Георги Аспарух"

2.6%

Църква "Св. Троица"

1.7%

Сладкарница "Пчела"

0.9%

Орлов мост

0.9%

Търговски център "Скай Сити"

0.9%

Църквата

0.9%

Няма емблематични места в квартала/ няма
такива

6.9%

Няма да ги заведа никъде в квартала

37.9%
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Сред емблематичните места за зона 3, които жителите й биха показали на
чуждестранни гости са гара Подуяне, Борисовата градина, парка в техния
квартал, парк „Гео Милев“. Тук отново парковете имат централна роля като
емблематично място за района на живеене. 37,9% от респондентите от зона 3
споделят, че не биха завели чужденци в своя квартал.
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Смятате ли, че трябва да се развива туризъм във Вашия
квартал?
90.0%

82.8%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

14.7%

10.0%

2.6%

0.0%
Да

Не

Без отговор

Жителите на зона 3 са по-скоро скептични към идеята за развиване на туризъм
в техния квартал. Едва 14% от тях са на мнение, че в техния район трябва да се
развива туризъм. Този факт се подкрепя и от отговорите

дадени на

предходните въпроси, където живущите в зона 3 споделят, че по-скоро биха
завели своите гости чужденци в центъра на София, а не в техния квартал. Ако
все пак се развива туризъм в кварталите от зона 3, най-подкрепяната
възможност е градския туризъм, следван от културно-историческия туризъм.
Ако „да“, какъв вид туризъм да се развива?
Градски туризъм

10.3%

Културно-исторически туризъм

6.9%

Приключенски (вкл. Велотуризъм, екстремни
спортове)

0.9%

Технологичен туризъм

0.9%

Кулинарен туризъм

0.9%

Екотуризъм

0.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%
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3. Форми на прекарване на свободното време и културно потребление
В квартала, в който живеете, какво най-често правите през
свободното си време (извън дома)?
Прекарвам времето си със занимания вкъщи

70.7%

Виждам се с приятели/ роднини

59.5%

Пазарувам/ Шопинг

43.1%

Разхождам се

43.1%

Ходя на ресторант/кафе/сладкарница/

31.9%

Спортувам

16.4%

Играя си навън с децата

13.8%

Ходя на културно мероприятие/събитие

0.9%

Не прекарвам свободното си време в квартала, в
който живея

1.7%

Друго

0.9%
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Като най-предпочитана за упражняване в свободното време дейност жителите
на зона 3 са посочили прекарване на времето със занимания вкъщи – 70,7%,
следвана от срещите с приятели и роднини – 59,5%, пазаруването – 43,1% и
разходката – 43,1%. Сред най-малко предпочитаните дейности за извършване в
свободното време респондентите посочват: играта с деца навън – 13,8%,
спортуването – 16,4% и посещението на културни събития – 0,9% от
анкетираните.
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Събирате ли се във Вашия квартал:
Да

Не

Без отговор

70.00
61.21
60.00
50.00

56.03
48.28
41.38

40.00
30.00

26.72

25.00

20.00
10.34

10.00

17.24

13.79

0.00
Със съседи

С родители на деца от квартала

Със собственици на кучета

Събирате ли се във Вашия квартал:
Да
80.00

Не

72.41

Без отговор
72.41

68.97

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

23.28

20.00
12.07
10.00

15.52

18.97
12.07

4.31

0.00
С любители на игра - табла, шах
и др.

Със спортуващи на открито

С хора, споделящи сходни
културни интереси

Близо половината от жителите на кварталите в зона 3 се събират със съседите
си от квартала. Често се случва представителите на този район да прекарват
време заедно с родители на деца от същото място, както и със собственици на
кучета. Останалите възможности за събиране – с любители на игри, със
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спортуващи на открито, с хора, споделящи сходни културни интереси, се
отхвърлят от мнозинството от жителите на зона 3.
Четете ли художествена литература?
60.0%

50.0%

49.1%

40.0%

37.1%

30.0%

20.0%
13.8%
10.0%

0.0%
Да

Не чета художествена
литература, но чета друг тип
книги

Не чета

Четящите художествена литература са 49,1% от хората участвали в
проучването. 13,8% споделят, че не четат художествена литература, а 37,1%
не четат изобщо. Споделилите, че не четат са най-вече по-възрастните и
значителна част от мъжете. Те също така са предимно с по-ниско образование
и безработни. Четящите са най-вече по-младата част от анкетираните, като
с най-значителен дял се обособяват тези на възраст до 25 години. Жените
четат художествена литература в по-голяма степен, като макар мъжете също
да предпочитат този тип произведения, значително в по-голяма степен четат
и друг вид литература.
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А от къде най-често вземате книгите, които искате да
прочетете?
Книжарница

51.7%

Приятели/ Роднини

31.0%

Библиотека

16.4%

Свалям си я от сайтове за книги

11.2%

Купувам си я онлайн

2.6%

Обмен на книги през различни формални и
неформални простр

1.7%

Друго

0.9%
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Анкетираните жители на Зона 3 се снабдяват с книги предимно от книжарници
(51,7%). 31% споделят, че предпочитат да се обърнат към роднини и приятели за
да намерят желаната книга, а едва 16,4% търсят литература най-вече в
библиотеките. Книжарниците са предпочитани от хора на възраст между 26 и
50 години, както и от сравнително по-голям дял от жените. Библиотеките са
най-популярни сред хората на възраст между 26 и 30 години, като процентната
разлика спрямо останалите е много висока. Те са предпочитани от мъжете,
макар все пак по-голямата част от тях да избират книжарниците. Значителния
спад в ролята на библиотеките като източник на книги е продиктуват от това,
че съвременните читатели предпочитат лесен, удобен и бърз достъп до
литература, който им дава книжарниците
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Колко време отделяте за четене на художествена литература?
40.0%

37.9%

35.0%
30.0%

28.4%

25.0%
19.8%

20.0%
15.0%
10.0%

6.0%

5.0%
0.9%

5.2%

1.7%

0.0%
Всеки ден

Поне веднъж Поне веднъж
в седмицата
в месеца

Няколко
пъти в
годината

По-рядко

Не чета
Без отговор
художествена
литература

37,9% от жителите в квартали прилежащи към Зона 3 не четат художествена
литература. Четящите го правят всеки ден (28,4%) или поне веднъж в
седмицата (19,8%). Хората на възраст над 50 години значително по-често са
отговаряли, че не четат художествена литература. Най-голям дял от тях
обаче, казват и че го правят всеки ден. Мъжете също заявяват в сравнително
голяма степен, че това се случва ежедневно, докато жените го правят по-скоро
веднъж в седмицата. По отношение на разпределението по образование, можем
да кажем, че хората с висше образование четат всеки ден в много по-голяма
степен.
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4. Посещения на културни събития
Колко пъти годишно посещавате културни събития?
45.0%

39.7%

40.0%
35.0%
30.0%
25.9%
25.0%

20.0%
15.5%
15.0%

11.2%

10.0%

6.9%

5.0%
0.0%
Поне веднъж в
месеца

7-8 пъти в
годината

между 4 и 6 пъти в По-малко от 3 пъти
годината
годишно

Не ходя

По отношение на честотата на посещаване на културни събития в зона 3
преобладават хората, които не посещават такива – 39,7% от анкетираните.
От деклариралите, че посещават културни събития, най-голям е делът на тези,
които ходят по-малко от 3 пъти годишно – 25,9% от респондентите. След тях
се нареждат тези, които посещават културни събития между 4 и 6 пъти в
годината – 15,5%, следвани от посещаващите поне веднъж в месеца – 11,2%. С
най-малък дял от респондентите са тези, които посещават събития с културна
насоченост 7-8 пъти в годината. Сред отговорилите няма такива, които да
посещавали културни събития повече от 3-4 пъти в месеца.
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Ако имахте възможност, бихте ли посещавали повече културни
събития?
80.0%
70.0%

70.0%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Да

Не

Жителите на зона 3 заявяват висока степен на готовност да посещават
културни събития, ако имаха такава възможност. 69% от респондентите биха
посещавали такива събития, а 30,2% са отговорили с „Не“ на такава
възможност. От заявилите готовност преобладават хора на възраст между 31
и 40 години.
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Кога за последен път посетихте следните културни прояви
През последния месец

През последните 3 месеца

През последната година

Преди повече от година

кино

6%

13%

14%

концерт 3%4% 6%

20%

театър 3%
3% 8%
представление на открито 3% 9%
музей 3% 3%
3%
фестивал

16%
15%

През последните 6 месеца

16%

21%

17%
19%
17%

17%

3%4% 12%

танцово представление 3% 4% 9%
детско представление/шоу

3%
3%6% 5%

фолклорен празник 3% 7% 7%
изложба/фотоизложба 3% 3% 7%

2%5%

опера, оперета
литературно четене/дискусия/представяне на
книга
балет
семинар/лекция/workshop

4% 5%
3%4%
3%
1%

нещо друго 1%
0%

20%

40%

60%

80%
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А къде най-често (като място) посещавате следните културни
прояви
В кварлата, в който живея

В друг квартал, но не в центъра

кино

В центъра на София

50.0%

концерт

12.9%

27.6%
46.6%

театър

58.6%

опера, оперета

14.7%

балет0.0%
8.6%
танцово представление 4.3%
6.9%
музей 1.7%

26.7%

изложба/фотоизложба 1.7%14.7%
литературно четене/дискусия/представяне на
1.7%
6.0%
книга
фолклорен празник 2.6%9.5%
фестивал 5.2%7.8%
семинар/лекция/workshop 1.7%
5.2%
представление на открито

9.5%

детско представление/шоу

19.0%

1.7%
3.4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Сред жителите на зона 3 най-голям е делът на тези, които са посетили кино за
последен път преди повече от година – 20,7% от отговорилите. След тях се
нареждат посетилите кино през последната година – 15,5%, през последните 6
месеца – 13,8% и през последните 3 месеца – 12,9%. С най-малък дял са
посетилите кино през последния месец – 2,4%, и през последната седмица –
2,6%. Доста висок е и делът на хората, които не знаят или не помнят кога са
посещавали кино за последен път – 19% от анкетираните. С „Никога/Не
посещавам“ са отговорили 6,9%, като този дял е сравнително нисък спрямо
останалите две зони.
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Посещаването на кино най-често се случва в друг квартал, което вероятно е
свързано с концентрацията на големите кино салони в различни райони на София.
Едва 27% посещават кино в центъра на града, където са останали малък брой
кино салони, които предлагат не толкова касови филми, а дават възможност на
публиката да гледа европейски филми.
По отношение на последното посещение на концерт най-голям е делът на
респондентите, посочили, че това се е случило през последната година – 19,8%.
Непосредствено след тях се нареждат тези, които са посетили концерт преди
повече от година – 17,2% от анкетираните. Със значително по-малки дялове са
хората, които за последно са посетили концерт през последните 6 месеца(6%),
през последните 3 месеца(4,3%) и през последния месец(2,6% от анкетираните).
Високи са и дяловете на непосещаващите – 20,7%, както и на тези, които не
помнят кога за последно са били на концерт – 23,3%.
Най-често анкетираните посещават концерти в центъра на София. Все пак има
част от анкетираните, които посещават концерти в други квартали.
По отношение на последното посещение на театър над една пета от жителите
на зона 3 са заявили, че не посещават или никога не са посещавали театър, а около
една пета не помнят кога за последно се е случило това. От посещаващите найголям е делът на тези, които са били на театър преди повече от година – 19%
от анкетираните, следвани от посетилите театър през последната година –
16,4%. С по-малки дялове са жителите на зоната, които са били на театър за
последно през последните 6 месеца(7,8%) и през последния месец – 3,4%. Наймалък е делът на респондентите, които заявяват, че са ходили на театър през
последните 3 месеца – 2,4%.
Посещението на театър обикновено се осъществява в центъра на града, като
най-вероятната причина за това е концентрацията на театри именно в
централните части на София.
Посещението на опера или оперета не е много популярно занимание за жителите
на зона 3. Над 70% от тях са заявили, че не ходят или никога не са ходили на
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такава културна дейност, малко над 10% не си спомнят кога за последно се е
случило такова събитие. От посещаващите опера или оперета най-голям е
делът на тези, които са ходили преди повече от година. Точно два пъти по-малко
са хората, които са посетили подобна постановка през последните 6 месеца.
През последната година на опера или оперета са ходили 1,7% от анкетираните, а
под 1% са посетили през последния месец или през последните 3 месеца.
Единственото място, където анкетираните ходят на опера/ оперета е
центъра на София, което отново е обусловено от спецификата на това
изкуство и концентрацията не неговото предлагане предимно в централните
части на града.
Над три четвърти от респондентите от зона 3 заявяват, че не посещават или
никога не са посещавали балетна постановка, а близо 8% не помнят кога за
последно са били на такова събитие. Най-голям е делът на тези, които са ходили
на балет преди повече от година – 4,3%, следвани от тези, които са посетили
балетна постановка през последната година – 2,6%. Най-малък е делът на
посетилите през последните 6 месеца – 1,7% от анкетираните.
Единственото място, където анкетираните ходят на балет е центъра на
София, което отново е обусловено от спецификата на това изкуство и
концентрацията не неговото предлагане предимно в централните части на
града.
Близо две трети от жителите на зона 3 не посещават или никога не са
посещавали танцово представление, а 11,2% нямат спомен кога за последно са
били на такова събитие. Най-голям е делът на хората, които са посетили
танцово представление преди повече от година – 9,5%, следвани от тези,
които са ходили на такова културно събитие през последната година – 4,3%. С
по-малки дялове са респондентите, които посочват, че са ходили през последния
месец(2,6%) и през последните 3 месеца(1,7%). Под 1% са посещавали през
последната седмица и през последния месец.
Преобладаващата част от жителите на Зона 3 посещават танцови
представления в центъра на София и по-рядко в други квартали.
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Малко над половината от жителите на зона 3 заявяват, че не посещават или
никога не са посещавали музей, а 12,9% не си спомнят кога за последно това се е
случило. От посещаващите най-висок е делът на тези, които са ходили в музей
преди повече от година – 17,2%. По 3,4% от анкетираните са посетили музейна
експозиция през последния месец и през последната година. Около 4% са ходили в
музей през последните няколко месеца.
Най-често анкетираните посещават музей в центъра на София.
За 69% от жителите на зона 3 посещението на изложба или фотоизложба е
дейност, която не практикуват или никога не са практикували, а 8,6% не помнят
кога за последно са били на такова място. Най-голям делът от посещаващите е
на хората, които са ходили преди повече от година – 6,9%. Двойно по-малко хора
са ходили на изложба през последната година – 3,4% от анкетираните. 1,7% са
посетили такова събитие през последните 3 месеца, а под 1% - през последните
6 месеца.
Посещението на изложби и фотоизложби обикновено се осъществява в центъра
на града и в много редки случай в други квартали.
Близо три четвърти от жителите на зона 3 не посещават или никога не са
посещавали литературно четене/дискусия/представяне на книга, а 8,6% не си
спомнят кога за последно са били на такова събитие. Преди повече от година на
представяне на книга за ходили 5,2% от респондентите, а през последната
година – 4,3%. Под 1% са посетили подобно събитие през последните 6 месеца.
Най-често

анкетираните

посещават

литературно

четене/

дискусия/

представяне н книга в центъра на София и в по-редки случаи в други квартали.
Близо една трета от жителите на зона 3 не посещават или никога не са
посещавали фолклорен празник, а 9,5% не си спомнят кога за последно се е случило
подобно нещо. Най-големи дялове сред посещаващите заемат хората, които са
били на фолклорен празник през последната година и преди повече от година – по
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6,9% от анкетираните. За 2,6% това се е случило през последните 6 месеца, а за
под 1% от респондентите – през последните 3 месеца.
Жителите на Зона 3 най-често посещават фолклорни празници в центъра на
София и в по-редки случаи в други квартали.
Фестивал не се посещава от 62,1% от жителите на зона 3, а близо 7% не си
спомнят кога за последно са ходили на подобно събитие. Най-голям дял от
ходещите се пада на тези, които са били на фестивал преди повече от година –
12,1%, следвани от тези, посетили подобно събитие през последната година –
4,3%. През последните 6 месеца на фестивал са отишли 3,4% от
респондентите, а през последните 3 – 1,7%. Под 1% от анкетираните заявяват,
че са посетили фестивал през последната седмица.
Посещението на фестивали обикновено се осъществява в центъра на града и в
по- редки случай в други квартали.
Близо 80% от анкетираните жители на зона три не посещават или никога не са
посещавали семинар, лекция или workshop, а 6,9% не си спомнят кога за последно
са ходили на такова събитие. През последната година на семинар, лекция или
workshop са отишли 2,6% от респондентите, а през последния месец – 1,7%. Под
1% са ходили на семинар, лекция или workshop, както и преди повече от година.
Жителите на Зона 3 най-често посещават семинари/ лекции в центъра на София
и в по-редки случаи в техния квартал или други квартали.
Близо 50% от анкетираните в зона 3 заявяват, че не посещават или никога не са
посещавали представление на открито. Преди повече от година на такова
представление са отишли 17,2%, а през последната година – 14,7% от
респондентите. 9,5% от анкетираните посочват , че са ходили на постановка
на открито през последните 6 месеца, а през последните 3 месеца са ходили
3,4%.
Жителите на Зона 3 посещават такъв тип събития най-често в централните
части на града или в квартала, в който живеят и в по-редки случаи в други
квартали.
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Близо 70% от жителите на зона 3 не посещават или никога не са посещавали
детско представление/шоу, а 6,9% не помнят кога за последно са били на подобно
събитие. От посещаващите 6% от анкетираните са били за последен път през
последната година, а пред последната година – 5,2%. По 2,6% са хората, които
са ходили на детско представление пред последните 3 и през последните 6
месеца. Под 2 процента са посетили подобно събитие през последния месец, а под
1% - през последната седмица.
Интересно е да се отбележи, че когато става въпрос за детски представления,
преобладаващата част от жителите на Зона 3 посещават такъв тип събития
предимно в рамките на квартала, в които живеят и в по-редки случаи в
централните части на града или други квартали.
Посещавали ли сте прояви организирани в рамките на т.нар.
"свободна творческа сцена"?
100.0%

89.7%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

6.9%

3.4%

0.0%
Да

Не

Без отговор

7% от анкетираните жителите на Зона 3 посочват, че са посещавали прояви
организирани в рамките на т.нар. „свободна творческа сцена“.

57

СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗКУСТВАТА ВЪРХУ ГРАДА, В
ЧАСТНОСТ НА СВОБОДНАТА ТВОРЧЕСКА СЦЕНА НА СОФИЯ
Кое изкуство беше представено?
Танц

4.3%

Музика

2.6%

Литература

1.7%

Кино

0.9%

Визуални изкуств

0.9%

Театър

0.9%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

4,3% са посетили прояви, представящи танц, 2,6% - музика. Други прояви, които
жителите на Зона 3 са посетили са представяли литература, кино, театър,
визуални изкуства.
Къде бяха организирани - в центъра на столицата или в друг
квартал/ район?

В центъра

5.2%

Гоце Делчев

0.9%

Гео Милев

0.9%

В друг район

0.9%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

В почти всички случаи посетените събития са били ситуирани в центъра.
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5. Индивидуално участие в творчески и културни дейности
Участвате ли в някаква форма на изкуство?
120.0%
96.6%

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
2.6%

0.9%

0.0%
Да

Не

Без отговор

96,6% анкетираните жители на Зона 3 не участват в никакви форми на
изкуство. Останалите, които все пак се занимават с някакъв вид изкуство,
споделят, че то е под формата на участие в танцова група.
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6. Фактори, които влияят на културното потребление

Ако не посещавате културни събития – какво ви спира?
Нямам достатъчно свободно време

37.9%

Липсата на финансови средства

17.2%

Не обичам/ не се интересувам от културни
събития

11.2%

Достатъчно ми е да гледам културни събития по
телевизията

6.9%

Няма с кого да отида

6.0%

Провеждат се по време, в което съм ангажиран/
на работа съм

6.0%

Няма културни събития, които да искам да посетя

6.0%

Чувствам се не на място на такива места

5.2%

Разочарован съм от ниското качество на
предлаганите културни събития

4.3%

Няма кой да гледа детето/децата

3.4%

Липсата на удобен транспорт до мястото на
провеждането им

2.6%

Това, което се предлагаq не отговаря на моите
вкусове

1.7%

Високи цени

0.9%

Стар съм

0.9%

Много съм болен

0.9%

Нямам информация за провеждани културни
събития

0.9%

Хората от моята среда (компания) не посещават
такива събития

0.9%

Друго

3.4%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Причината живущите в Зона 3 да не посещават културни събития е на първо
място липсата на свободно време. Така отговарят 37,9% от анкетираните
жители на прилежащите към тази зона квартали, като те са предимно на
възраст между 26 и 40 години. Втората най-често споменавана причина е
липсата на финансови средства (17,2%), която обхваща по-възрастните и
пенсионерите. 11,2% заявяват, че не се интересуват от културни събития.
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А какво би ви мотивирало да посещавате повече културни
събития?
Да са безплатни/ с по-ниски цени на билетите

31.0%

Да има повече събития, от които се интересувам

26.7%

Да са в удобно за мен време

25.9%

Високото качество на културните събития

10.3%

Да има осигурен удобен транспорт

9.5%

Възможността да науча нещо ново

7.8%

Възможността да се видя с приятели и колеги

7.8%

Възможността да се запозная с творчеството на
определен

6.9%

Добрата организация на събитието

5.2%

Организирането на образователна програма

5.2%

Повече време

4.3%

Събитието да се предлага за всички (да не е само
за млади
Рекламата и информацията, с която се
популяризират събит

4.3%
3.4%

Ако имах възможност физически

1.7%

Да има повече събития за деца

0.9%

Организиране на съпътстващи събития

0.9%

Нищо, не желая/ не обичам/ не се интересувам от
културни събития

19.8%

Друго

0.9%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

По отношение на това какво би мотивирало жителите да посещават културни
събития, 31% смятат, че безплатни билети или по-ниски цени биха имали
положителен ефект върху публиката. С относително равни дялове се
обособяват и избора на удобно време, в което да се провеждат (25,9%) и това
характерът на събитията да отговаря по-добре на интересите и желанията на
гражданите (26,7%).
Най-силно изразено желание за организиране на безплатни билети за различни
културни събития или поне намаляване на тяхната цена, се изказва от хората в
работоспособна възраст между 31 и 40 години, както и тези с по-ниско
образование.
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7. Оценка на културното предлагане
Като цяло как оценявате културния живот във вашия квартал?
60%

54.3%

50%

44.0%

40%
30%
20%
10%
0.9%

0.9%

0%
Има повече от
необходимите културни
събития

Има достатъчно
културни събития

Няма достатъчно
културни събития

Без отговор

С превес от около 10% са смятащите, че в Зона 3 не се осъществяват
достатъчно културни дейности, спрямо тези, които са доволни от културния
живот на квартала си. За разлика от това, те в значително по-висока степен
смятат, че в столицата има добър културен живот. Недоволни от изградения
културен живот в квартала си са най-вече учениците и студентите.

А как оценявате културния живот в столицата:
80%
70.7%
70%
60%
50%
40%
30%

26.7%

20%
10%
0.9%

1.7%

Няма достатъчно
културни събития

Без отговор

0%
Има повече от
необходимите културни
събития

Има достатъчно
културни събития
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По отношение на това дали в столицата се провеждат достатъчно културни
събития, 70,7% отговарят, че това е така. 26,7% смятат, че събитията са
повече от необходимото. Делът на отговорилите, че културният живот в
столицата е недостатъчен са под 1%.
Анкетираните отговорили, че според тях в столицата има пренасищане от
културни събития са предимно служителите с ръководни функции и хората с
основно образование. Забелязва се, че колко по-нисък е месечният доход на човек
от домакинството, толкова по-силно е застъпено мнението, че в столицата
има прекалено много културни мероприятия. Доволни от организирания културен
живот в столицата са в най-голяма степен студентите.
Според вас, има ли разлика между културните събития, които се
предлагат в центъра на София и тези, които се предлагат в
кварталите / в другите части на столицата?
80%
70%

69.0%

60%
50%
40%
29.3%

30%
20%
10%

1.7%
0%
Да

Не

Без отговор

69% смятат, че събитията в центъра на София са различни спрямо тези в
техния квартал. Така смятат сравнително по-голям дял от жените и цялата
съвкупност от анкетирани студенти и квалифицирани специалисти. 29,3% от
анкетираните не са съгласни с това твърдение.
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Може ли да посочите в какво се състоят разликите?
Нивото на организация

15.52%

Качеството

13.79%

Мащаба

11.21%

Бюджета

10.34%

Повечето културни събития са в центъра

9.48%

Разнообразие

8.62%

Участниците

7.76%

По-интересни са в центъра

4.31%

Инфраструктурата

1.72%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Според жителите на кварталите, попадащи в очертанията на зона 3,
културните събития, които се предлагат в центъра на София, се различават от
тези в другите части на столицата най-вече по нивото на организацията,
качеството и мащаба си. Освен това, хората посочват, че бюджетът на
предлаганите културни събития е различен и че повечето събития от този тип
са в центъра на града. Различия могат да бъдат открити също ако се сравняват
разнообразието и участниците в тези прояви. Малка част от анкетираните в
тази зона споделят, че културните мероприятия в центъра са по-интересни
спрямо тези, които са предлагани в кварталите и другите части на столицата.
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Какви културни събития се организират във вашият квартал?
Събирания по празниците в парка/ на площада на
квартала

17.2%

Празнества по време на традиционни празници,
чествания, фолк

17.2%

Концерти

12.1%

Кино на открито

1.7%

Цирк

0.9%

Ден на София

0.9%

Не се организират културни събития

29.3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Събитията, които най-често се организират са празненства по време на
традиционни празници (17,2%) и събирания с цял честване на празници (17,2%).
12,1% отговарят, че според тях предимно се организират концерти, въпреки
това остава най-голям делът на смятащите, че културни събития не се
организират.
Има ли във вашия квартал произведения на изкуството на
открито (в паркове, на фасади, в градинките)?
50.5%
50.0%

50.0%
49.5%
49.0%

48.5%

48.3%

48.0%
47.5%
47.0%
Да

Не

Анкетираните са разделят на сравнително равни обособени групи, като едните
споделят, че такова произведение има в техния квартал, а останалите, че няма.
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Ако „Да“, може ли да посочите какви са те?
Скулптури

36.2%

Графити

25.0%

Фасади с рисунки

14.7%

Друго

2.6%

Паметник

0.9%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Запитани какви са формите на изкуство, които имат в квартала си, 36,2%
отговарят скулптури. 25% има в близост до себе си графити, а 14,7% се
радват на различни фасади с рисунки.
Оценка на културния живот в София по отношение на:
Иновативност

6
5.5
5 4.33
4.5
4
3.5
3
2.5
2

Друго

4.67

Равномерно разпредленение
на културните събития през
седмицата/месеца/годината

4.10

4.38

4.13

Традиционност

3.55

3.59
Цени за достъп до културни
събития

Многообразие

4.45

Еднообразност

Събития с международно
участие

Зона 3

Най-висока средна оценка анкетираните дават за настоящото организиране на
събития с международно участие (4,5). Следващите най-добре оценени аспекти
от културния живот на София са многообразието (4.4) и иновативността (4.3).
На последни места се нареждат „еднообразност“ и осигуреният достъп до
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културни събития. Това сочи, че София разполага с достатъчно разнообразие от
културен живот, но трябва да се работи в посока това да бъде достъпно да
всички граждани, които имат желание да станат част от него.
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8. Субекти на културното предлагане
Коя е организацията или институцията във вашия квартал,
която в най-голяма степен влияе на развитието на културния
живот?
Общините

42.2%

Няма такава

38.8%

Столична община

Читалището

Спортните зали в квартала

Търговски център Скай Сити
0.0%

4.3%

3.4%

1.7%

0.9%
5.0%

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

Най-голям дял от жителите на Зона 3 посочват общината като институцията,
която в най-голяма степен влияе на развитието на културния живот в техния
квартал. Други посочвани институции са читалищата и Столична община.
Като основна туристическа забележителност Зона 3 се откроява гара Подуяне.
Следващите две най-често посочвани забележителности са Борисовата
градина и Военния парк.
Забележителност
Гарата (Подуяне)
Борисова градина
Военния парк
Църквата
Герена
Парк Гео Милев
църква "Св. Троица"
Парк Заимов
Орлов мост
Паметника Левски
Парка
Няма туристически забележителности в моя квартал

%
12,90%
9,50%
4,30%
3,40%
3,40%
3,40%
2,60%
2,60%
2,60%
0,90%
0,90%
52,60%
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Двете места, в които най-голям дял от анкетираните са посещавали събитие
са зала Универсиада и Serdica center. Други често посещавани места са Арена
Армеец, зала Фестивална и кино Влайкова. Най-малко посещавани остават
читалищата в района.
Места, в които са посещавали събития
Зала Универсиада
Serdica center
Арена Армеец
Зала Фестивална
Кино Влайкова
Национална Художествена академия (филиал)
Национален антропологичен музей
стадион Академик
Grindhouse Skateclub
Читалище "Пейо К. Яворов-1920"
Национално училище за танцово изкуство
Читалище "Паисий Хилендарски - 2007"
Читалище "Светлина 1921"
Читалище "Васил Левски"

%
63,5%
60,6%
43,3%
36,5%
29,8%
15,4%
12,5%
11,5%
5,8%
3,8%
2,9%
2,9%
1,9%
1,0%

Почти единодушно жителите на зоната посочват, че най-често посещават
Serdica center. Следващо, но със значително по-нисък дял остава Арена Армеец.
Около 75% от анкетираните посочват, че биха завели техни приятели, които не
са жители на София в Serdica center. На второ място, една трета от анкетирани
посочват, че биха завели своите приятели в Арена Армеец.
Най-посещаваното място от гости/туристи според 63% от анкетираните е
Арена Армеец, а според 41,3% - Serdica center. На трето място остава Национален
антропологичен музей.
Когато става въпрос за най-посещавано място от столичани, с един и същи дял
на посочилите ги се открояват две места – Арена Армеец и Serdica center.
Според 80% от анкетираните най-посещаваното място от жителите на
техния квартал е Serdica center. 42,5% от анкетираните посочват Арена Армеец
за най-посещавано място от страна на жителите на квартала. Залите
Фестивална и Универсиада са посочвани от около 18%.
Около 80% от анкетираните посочват, че Арена Армеец е организацията/
институцията, която прави събития с най-голяма посещаемост.
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Общината е определена като институцията, която оказва влияние върху
културния живот в техния район от 71% от анкетираните. 23% от анкетирани
посочват като такава институция Арена Армеец.
Когато става въпрос за организация/ институция, за чиято дейност не знаят
нищо не се наблюдават натрупвания. Посочените организации, за които
жителите на района не знаят нищо са Grindhouse Skateclub, читалище "Паисий
Хилендарски - 2007", Национален антропологичен музей, читалище "Светлина
1921", читалище "Пейо К. Яворов-1920".
9. Дефицити в културното предлагане и интерес към културни събития
Какви културни събития бихте искали да се реализират на
територията на Вашия квартал?
Концерти (рок, пънк, поп)

8.6%

Повече събирания за възрастни/ занимания за
възрастни

2.6%

Представления

2.6%

Всякакви

2.6%

Спортни състезания

1.7%

Театрални постановки

1.7%

Повече събития за деца

0.9%

Тематично насочени

0.9%

Има достатъчно

0.9%

Изложби

0.9%

Образователни

0.9%

танцови спектакли, Повече танци

0.9%

Кино

0.9%

Не се интересувам дали ще се организират
културни събития в квартала
0.0%

50.9%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Организирането на културни събития в техния квартал не е важно за 50,9% от
анкетираните жители на населени места в Зона 9. 8,6% отговарят, че биха
искали да се организират повече концерти, като те са предимно хора на възраст
между 26 и 30 години и жени.
10. Канали за информиране за културни събития
70

СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗКУСТВАТА ВЪРХУ ГРАДА, В
ЧАСТНОСТ НА СВОБОДНАТА ТВОРЧЕСКА СЦЕНА НА СОФИЯ
Как се информирате за предстоящи културни събития?
От социалните мрежи

26.7%

От приятели и познати

22.4%

От афиши и плакати

20.7%

От реклами в интернет

19.8%

От реклами по радио и/или телевизия и/или
периодични изда

18.1%

От сайтове на културни институции

16.4%

От разпространителите на билети

8.6%

От печатни материали

6.9%

От културни гидове (напр. Програмата)

1.7%

Не се информирам

3.4%

Друго

9.5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Най-честият начин, по който анкетираните достигат до нужната информация
свързана с предстоящите културни събития, е чрез социалните мрежи (26,7%).
Тяхната силна разпространеност дава възможност за добро ниво на комуникация
и обмен на информация. Следващите най-популярни информационни канали са от
приятели и познати (22,4%) и от афиши и плакати (20,7%).
Младежите по-често от останалите използват социалните мрежи за да се
информират за предстоящи културни събития. Разпределението по пол обаче,
не показва съществени разлики. За сметка на това, от приятели и познати се
информират предимно жените, а от афиши и плакати мъжете.
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11. Идентичност
До каква степен се чувствате:
(по скала от 1 до 4, където 1 "Изобщо не се определям като
такъв", а 4 - "В голяма степен")

Eвропеец
4.0
3.5
3.0

2.95

2.5
2.0
Емоционално свързан с
квартала/ мястото, в 3.31
което живеете в момента

1.5
3.23 Столичанин

1.0

3.18
Емоционално свързан с
квартала/мястото в
което съм роден

В по-голяма степен спрямо останалите се самоопределят като „европейци“, и
като „столичани, живеещите в Зона 3 (Яворов, Гео Милев, Христо Смирненски и
Подуяне), която е и в непосредствена близост до Центъра на София. Общо 71,6%
се чувстват в „голяма степен“ или „донякъде“ „европейци“, а 81,9% - в „голяма
степен“ или „донякъде“ - „столичани“. Себеопределянето им като столичани е
сходно, като 43,1% отговарят, че това е донякъде така, а 38,8% че това е така
„в голяма степен“. Макар те да се чувстват сравнително свързани и с родното
си място и с това, в което живеят в момента, относително по-голям процентен
дял от анкетираните отговарят, че това е така по-скоро за мястото, което
обитават в момента.
Хората прекарали целия си живот в квартал от тази зона заявяват, че се усещат
силно свързани и с родното си място и с мястото, на което живеят в момента.
Живеещите от 15 години или повече заявяват по-скоро, че са обвързани с
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мястото, на което живеят. Анкетираните, които са жители на квартала си от
по-малко от 15 години, споделят, че се чувстват емоционално свързани най-вече
с родното си място.
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Зона 9
(Младост, Горубляне, Дървеница, Мусагеница, Камбаните, Американски колеж, и
Студентски град)
1. Облик на квартала
Оценка за квартала/ района, в Много
3
който живеете по отношение лош
на:
външен
вид
6%
43%
Eстетическия външен вид на
фасадите на сградите
5%
55%
Естетическия външен вид на
междублоковите
пространства
8%
41%
Естетическия външен вид на
парковете
12%
41%
Естетическия външен вид на
пазарите
8%
42%
Естетическия външен вид на
площадите
5%
48%
Естетическия външен вид на
тротоарите и алеите
3%
44%
Естетическия външен вид на
публични
предмети
на
изкуството

4

5

Отлично
поддържан
външен
вид

Не знам/
не мога
да
отговоря

43%

8%

0%

29%

11%

0%

40%

10%

0%

1%

35%

12%

0%

1%

36%

12%

0%

2%

36%

9%

0%

1%

41%

8%

0%

5%
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Зона 9
Оценка за квартала/ района, в който живеете по отношение на:
/използвана е скала от 2 до 6, където 2 е "много лош вид", а 6 "отличен външен вид"/

Eстетическия външен вид
на публични предмети на
изкуството

Eстетическия външен вид
на тротоарите и алеите

Eстетическия външен вид
на фасадите на сградите
6
5.5
5
4.5
3.53
4
3.57 3.5
3.45
3
2.5
2

3.50

3.52

3.53
Eстетическия външен вид
на площадите

Eстетическия външен вид
на междублоковите
пространства

Eстетическия външен вид
на парковете

3.47
Eстетическия външен вид
на пазарите

Средните оценки на жителите на зона 9 за облика на квартала, в който живеят,
варират слабо , като вземат стойности от 3,45 до 3,57. Повече от половината
от жителите на зона 9 оценяват естетическия външен вид на междублоковите
пространства с оценка среден 3 по шестобалната скала (от 2 до 6). Именно тези
пространства получават и най-ниската средна оценка (3,45) в рамките на тази
зона. Най-високо оценен е обликът на публичните предмети на изкуството
(3,57). Интересен факт е, че нито един от живущите в зона 9 не посочва
естетическия външен вид на елементите от заобикалящата среда като
отлично поддържан.
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Ако трябва да опишете Вашия квартал с три думи (фрази), кои
биха били те?
Шумен

50.91%

Мръсен и неподдържан

45.45%

Забавен и разнообразен

32.73%

Тих и спокоен

22.73%

Добро местоположение

17.27%

Скучен

5.45%

Приветлив и подреден

5.45%

Многолюден

3.64%

Зелен квартал (здравословна среда, чист въздух)

2.73%

Чист и поддържан

0.91%

Елитен

0.91%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ако за кварталите от зона 3 сред най-отличителните характеристики бяха
тишината и спокойствието, то тук, при кварталите от зона 9, думата, която
най-често ги описва е „шумен“ (50,91%). Фразите, които най-добре биха могли да
опишат този район според отговорилите, са мръсен и неподдържан, забавен и
разнообразен, както и тих и спокоен. Не малка е подкрепата и за „добро
местоположение“. Близостта или отдалечеността от центъра на София,
хората от квартала и това дали той е уреден и добре устроен не са използвана,
за да се даде описание на кварталите от зона 9.
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Кои са основните предимства на Вашия квартал?
Публичният транспорт в квартала

76.4%

Местоположението

73.6%

Достъпа до магазини в квартала

26.4%

Здравните услуги, болниците и лекарите в
квартала

25.5%

Спортните съоръжения, игрища и зали в квартала

24.5%

Нивото на шум в квартала

18.2%

Спокойствието и сигурността в квартала

14.5%

Качеството на въздуха в квартала

13.6%

Публичните пространства, пазари, площади,
пешеходни зони в квартала

12.7%

Зелените зони (паркове и градини) в квартала

11.8%

Детските площадки
Съседите/ хората от квартала
Училищата, детските градини и другите
образователни институции в квартала

10.0%
9.1%
7.3%

Състоянието на улиците и сградите в квартала

2.7%

Чистотата в квартала

1.8%

Работещите читалища и библиотеки

0.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Най-силно открояващите се предимства на кварталите от зона 9 са
публичният транспорт в квартала, както и местоположението. Достъпът до
магазини, здравните услуги, болниците и лекарите, както и спортните
съоръжения и зали в квартала са също сред по-важните преимущества на този
район.
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А кои са основните недостатъци на Вашия квартал?
Чистотата в квартала

77.3%

Нивото на шум в квартала

40.0%

Зелените зони (паркове и градини) в квартала

26.4%

Качеството на въздуха в квартала

20.0%

Липсата на спокойствие и сигурност в квартала

16.4%

Състоянието на улиците и сградите в квартала

16.4%

Липсата/състоятието на детските площадки

9.1%

Неработещите/закритите читалища и
библиотеки

5.5%

Съседите/ хората от квартала

5.5%

Достъпа до магазини в квартала

5.5%

Липсата/състоянието на спортните съоръжения,
игрища и зали в квартала
Здравните услуги, болниците и лекарите в
квартала
Публичните пространства, пазари, площади,
пешеходни зони в квартала

5.5%
3.6%
2.7%

Публичният транспорт в квартала

2.7%

Местоположението

1.8%

Недостатъчния брой на образователни
институции в квартала

0.9%

Липсата на възможности за културен живот

0.9%

Далече от града
Друго

1.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Основни недостатъци на кварталите в рамките на зона 9 са чистотата, нивото
на шум, зелените зони и качеството на въздуха. Следователно е необходимо да
бъдат предприети подходящи мерки в тези области, за да се подобри
качеството на живот на жителите на района.
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Кои са емблематичните места във Вашия квартал (които всички
знаят и/или там се събират хора от квартала)?
Кафене

57.3%

Ресторант

18.2%

Дискотека

6.4%

Сладкарница

6.4%

Кино Арена
Магазини

5.5%
4.5%

Парка

2.7%

Базара

2.7%

Магазин Т Маркет

2.7%

Бизнес Парк

1.8%

София Тех Парк

0.9%

Зимния дворец на спорта

0.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Над 85% от участниците в анкетното проучване в зона 9 посочват, че
емблематичните места в квартала им са заведения, включително кафенета,
ресторанти и сладкарници. Това са места, които всички знаят или там те
събират хора от квартала. Този факт би могъл да бъде свързан с това, че зона 9
обхваща „Студентски град“, където има по-голяма концентрация на различни
заведения спрямо останалите жилищни квартали на столицата. Повече от
половината от респондентите от зона 9 отбелязват, че емблематични места
в техния квартал са кафенета, 18% - ресторанти, по 6% - дискотеки и
сладкарници.
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Кои са основните туристически забележителности във Вашия
квартал?
София тех парк

6.4%

зала "Христо Ботев"

3.6%

Зимния дворец на спорта

2.7%

Двореца на щастливите хора

1.8%

Техно Меджик ленд

1.8%

Форум "Джон Атанасов"

1.8%

"Камбаните"

0.9%

"Музейко"

0.9%

Бизнес парк

0.9%

кино Арена

0.9%

Няма туристически забележителности в моя
квартал

71.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Основните туристически забележителности в квартала, които жителите на
зона 9 отбелязват, са София тех парк, зала „Христо Ботев“ и Зимния дворец на
спорта. Според мнозинството от отговорилите в техния квартал няма
туристически забележителности (71,8%).
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2. Кварталите като места за туризъм
a. Зони и места, които представляват интерес за широката публика
Кои забележителности във Вашия район трябва да се
популяризират като туристически обекти, според вас?
Зимен дворец на спорта

44.55%

зала "Христо Ботев"

20.00%

София Тех парк

18.18%

The Box - Students City Art & Culture Area

7.27%

Дворецът на щастливите хора

3.64%

филиал на "Национална художествена академия"

2.73%

Музейко

2.73%

Читалище

1.82%

Читалище

1.82%

Кино Арена Младост

0.91%

Кино Арена

0.91%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Най-популярната забележителност в зона 9, която би трябвало да се
популяризира като туристически обект според жителите й, е Зимния дворец на
спорта. Други места, които според респондентите биха привлекли туристи, са
зала „Христо Ботев“ и София Тех Парк .
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Ако имате гости от чужбина, къде във Вашия квартал бихте ги
завели?
"Камбаните"

3.6%

София тех парк

2.7%

Зимен дворец на спорта

2.7%

Техно Меджик ленд

2.7%

Зала "Христо Ботев"

1.8%

Форум "Джон Атанасов"

1.8%

Кино "Арена"

0.9%

Дворец на щастливите хора

0.9%

Експериментариум

0.9%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

Най-популярна локация, която да бъде показана на пристигащите от чужбина
гости на жителите от зона 9, е местността „Камбаните“, следвана от София
тех парк, Зимния дворец на спорта и Техно Меджик ленд.
Ако имате гости от чужбина къде във Вашия квартал бихте ги
завели?
Емблематично място за кварталa
1.8%

Кино Арена

0.9%

Бизнес парк

0.9%

Зала Христо Ботев

0.9%

Зимния дворец

79.1%

Няма да ги заведа никъде в квартала
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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Преобладаващата част от жителите в зона 9 казват, че не биха завели гостите
си от чужбина в своя квартал. Сред посочените емблематични места за
кварталите от този район са кино „Арена“, Бизнес парк, зала „Христо Ботев“,
както и Зимния дворец на спорта.
Смятате ли, че трябва да се развива туризъм във Вашия
квартал?
60.0%

55.5%

50.0%
41.8%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
2.7%
0.0%
Да

Не

Без отговор

41,8% от жителите на зона 9 споделят, че според тях би следвало да се развива
туризъм на територията на техния квартал, а според 55,4% - не трябва. Ако все
пак се развива туризъм, най-силна подкрепа е изразена за екотуризма (24,5%),
градския туризъм (18,1%) и кулинарния туризъм(11,8%).
Ако „да“, какъв вид туризъм да се развива?
Екотуризъм

24.5%

Градски туризъм

18.2%

Кулинарен туризъм

11.8%

Конгресен туризъм

9.1%

Културно-исторически туризъм
Технологичен туризъм
0.0%

5.5%
2.7%
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

3. Форми на прекарване на свободното време и културно потребление
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В квартала, в който живеете, какво най-често правите през
свободното си време (извън дома)?
90.0%

Разхождам се
57.3%

Ходя на ресторант/кафе/сладкарница/

46.4%

Виждам се с приятели/ роднини
29.1%

Пазарувам/ Шопинг
Спортувам

11.8%

Прекарвам времето си със занимания вкъщи

10.9%

Играя си навън с децата

10.0%
0.9%

Друго
Не прекарвам свободното си време в квартала, в
който живея

4.5%
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Най-широко застъпените дейности, упражнявани през свободното време, за
жителите на зона 9 са: разходката – 90%, ходенето на ресторанти, кафенета,
сладкарници – 57,3%, и срещите с роднини и приятели – 46,4%. Като найнепопулярни са извършване през свободното време дейности се открояват:
спортуването – 11,8%, играта с деца навън – 10%, и прекарване на свободното
време със занимания вкъщи – 10,9%.
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Събирате ли се във Вашия квартал:
Да

Не

100.00
87.27

90.00

86.36

80.00
70.00

68.18

60.00
50.00
40.00

31.82

30.00
20.00

13.64

12.73

10.00
0.00
Със съседи

С родители на деца от квартала

Със собственици на кучета

Събирате ли се във Вашия квартал:
Да

Не

100.00

93.64
87.27

90.00

81.82

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00

18.18
12.73
6.36

10.00
0.00
С любители на игра - табла, шах
и др.

Със спортуващи на открито

С хора, споделящи сходни
културни интереси

Събирането с хора от квартала е застъпено в известна степен сред жителите
на зона 9. Най-популярни са срещите със съседи (68%). При всички останали
възможности за събиране превес взима броя на отрицателните отговори. Като
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най-рядко практикувани се открояват събиранията с хора от квартала със
сходни културни интереси, с родители на деца от квартала и със спортуващи на
открито.
Четете ли художествена литература?
80.0%
68.2%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

21.8%

20.0%
9.1%

10.0%

0.9%

0.0%
Да

Не чета художествена
литература, но чета
друг тип книги

Не чета

Без отговор

Силно притеснителни са получените данни за четящите художествена
литература в кварталите обособяващо Зона 9. Близо 70% от анкетираните
признават, че не четат както художествена литература, така и друга такава.
Това е притеснителна статистика, която би могла да бъде повлияна от
усъвършенстването на културния живот в София. Четящите са около 30%,
като 21,8% харесват и класически произведения, а 9,1% избират друг тип книги.
Забелязва се, че четат предимно младежите на възраст до 25 години,
разпределението по пол е сравнително еднакво, като жените взимат съвсем лек
превес. Хората със средно и по-високо образование четат повече от
останалите, както и тези с доходи над 1000 лева.
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А от къде най-често вземате книгите, които искате да
прочетете?
Книжарница

23.6%

Библиотека

20.0%

Обмен на книги през различни формални и
неформални простр

13.6%

Приятели/ Роднини

12.7%

Свалям си я от сайтове за книги

1.8%

Купувам си я онлайн

1.8%

Не купувам/ не чета

4.5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Пазаруването в книжарници е най-популярния начин за намиране на литература
сред жителите на Зона 9, такъв отговор са дали 23,6% от анкетираните. 20%
отговарят, че предпочитат библиотеки, а 13,6% обменят книги през различни
формални и неформални пространства. Жените избират книжарниците почесто от мъжете, както и хората на възраст до 25 години. Жените
предпочитат и библиотеките по-често от мъжете, но с малка статистическа
разлика.
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Колко време отделяте за четене на художествена литература?
80%
70.0%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

11.8%

10%

8.2%

7.3%
0.9%

0%
Всеки ден

Поне веднъж Поне веднъж Няколко пъти
в седмицата
в месеца
в годината

1.8%

0
По-рядко

Не чета
Без отговор
художествена
литература

Изключително висок е делът на нечетящите при живущите в квартали
прилежащи към Зона 9. 70% от анкетираните са заявили, че не четат
художествена литература. 11,8% от хората отделящи време на подобна
дейност, споделят, че го правят всеки ден. 8,2% го правят веднъж в седмицата,
а 7,3% поне веднъж месечно. Жените четат всеки ден в по-голяма степен
спрямо мъжете, докато мъжете по-често са отговаряли, че четат веднъж в
седмицата. Всеки ден четат, също така най-младите – на възраст до 25
години.
4. Посещения на културни събития
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Колко пъти годишно посещавате културни събития?
45%
38.2%

40%
35%

31.8%

30%

25%

21.8%

20%
15%
10%

6.4%

5%
0.9%

0.9%

0%
Повече от 3-4 Поне веднъж в
пъти в месеца
месеца

7-8 пъти в
годината

между 4 и 6
По-малко от 3
пъти в годината пъти годишно

Не ходя

В зона 9 най-голям е делът на хората, които посещават културни събития помалко от 3 пъти годишно – 38,2% от анкетираните. 31,8% заявяват, че ходят
на културни събития между 4 и 6 пъти годишно. С много по-малък дял след тях се
нареждат хората, които посещават културни събития 7-8 пъти в годината –
6,4%. Под 1% от анкетираните декларират, че ходят на събития с културна
насоченост поне веднъж в месеца и повече от 3-4 пъти в месеца.
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Ако имахте възможност, бихте ли посещавали повече културни
събития?
80%
70.9%
70%

60%
50%
40%
29.1%

30%
20%
10%
0%
Да

Не

От анкетираните в зона 9 готовност и желание да посещават културни
събития, ако имат такава възможност, декларират 70,9%. 29,1% не биха
посещавали културни събития дори и да имат такава възможност.
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Кога за последен път посетихте
През последния месец

През последните 3 месеца

През последната година

Преди повече от година

кино
концерт

9% 6%

представление на открито

4%

25%

2%

28%

7% 5% 6%3% 9%

3%
3%

музей 2%
3%
фолклорен празник 2%
балет 3%
опера, оперета

36%

12% 5% 11% 5% 9%

фестивал
театър

През последните 6 месеца

20%

20%

23%

17%

5%5% 10%

семинар/лекция/workshop

18%

изложба/фотоизложба

18%

детско представление/шоу

18%

танцово представление

16%

литературно четене/дискусия/представяне на
книга

16%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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А къде най-често (като място) посещавате
В кварлата, в който живея

В друг квартал, но не в центъра
кино

49.1%

концерт 6.4%

В центъра на София
29.1%

31.8%

театър 1.8% 20.9%
опера, оперета

9.1%

балет 2.7%

танцово представление0.9%
музей 0.9%
3.6%
изложба/фотоизложба0.9%
литературно четене/дискусия/представяне на
0.9%
книга
фолклорен празник 3.6%
фестивал 1.8%
8.2%
семинар/лекция/workshop0.9%
представление на открито

10.0%

детско представление/шоу 0.9%
2.7%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Посещението на кино е по-често срещано сред жителите на зона 9 в сравнение
с останалите две зони. Над една трета от респондентите в зона 9 посочват, че
са посетили кино пред последните 6 месеца, 25,5% - през последната година. Със
значително по-малки дялове са хората, които са посетили кино през последните
3 месеца – 6,4%, през последната седмица – 5,5%, и през последния месец – 3,6%.
С най-малък дял от респондентите са тези, които са посетили кино преди
повече от година – 1,8%. Голям е делът на хората, които не посещават или
никога не са посещавали кино – 20,9%, което е около три пъти повече в
сравнение със зона 3.
Посещаването на кино най-често се случва в друг квартал, което вероятно е
свързано с концентрацията на големите кино салони в различни райони на София.
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Около 30% посещават кино в центъра на града, където са останали малък брой
кино салони, които предлагат не толкова касови филми, а дават възможност на
публиката да гледа европейски филми.
Характерна за жителите на зона 9 е високата степен на непосещаване на
концерти – над половината от анкетираните са отговорили, че не посещават
или че никога не са посещавали концерт. От посещаващите най-голям е делът на
тези, които са били на концерт за последно през последните 6 месеца – 10,9%,
следвани от посетилите концерт преди повече от година – 9,1%, и от тези,
които са били на концерт през последната седмица – 6,4%. 5,5% са ходили на
концерт за последно през последната седмица, а под 5 % от анкетираните са
извършили подобна дейност през последните 3 месеца или през последната
година. Делът на хората, които не помнят кога за последно са посетили такова
събитие, също е под 5%.
Най-често анкетираните посещават концерти в центъра на София, а едва 7%
посещават концерти в други квартали.
Близо две трети от анкетираните жители на зона 9 заявяват, че никога не са
били или не посещават театър, като този дял е значително по-висок спрямо
другите две зони. С най-висок дял от посещаващите са хората, които са били на
театър за последно преди повече от година – 9,1%, следвани от посетилите
през последните 6 месеца – 6,4%, и през последния месец – 5,5%. Най-малко
респонденти са отговорили, че са посетили театрална постановка през
последните три месеца(4,5%) и през последната година(2,7%). Делът на хората,
които нямат спомен кога за последно са били на театър(3,6%), е доста малък в
сравнение с останалите две зони.
Посещението на театър обикновено се осъществява в центъра на града, като
най-вероятната причина за това е концентрацията на театри именно в
централните части на София.
Над 70% от жителите на зона 9 не посещават или никога не са посещавали опера
или оперета. Сред посещаващите най-голям е делът на хората, които са ходили
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преди повече от година – 10%, следвани от тези, които са били на опера през
последните 6 месеца – 5,5%, и от тези, посетили опера през последната година
– 4,5% от анкетираните. През последния месец на такова културно събитие са
ходили по-малко от 1% от жителите на зона 9. Делът на тези, които се си
спомнят кога за последно са посетили опера, е сравнително нисък – 6,4%.
Единственото място, където анкетираните ходят на опера/ оперета е
центъра на София, което отново е обусловено от спецификата на това
изкуство и концентрацията не неговото предлагане предимно в централните
части на града.
Почти 72% от анкетираните от зона 9 не са ходили никога на балет. Сред
ходещите с най-голям дял са хората, които са посетили балетна постановка
преди повече от година – 17,3%. След тях се нарежда тези, които са били на
такова културно събитие през последната година – 2,7%. Под 1% са ходили на
балет през последните 6 месеца.
Единственото място, където анкетираните ходят на балет е центъра на
София, което отново е обусловено от спецификата на това изкуство и
концентрацията не неговото предлагане предимно в централните части на
града.
Близо 73% от анкетираните в зона 9 не посещават или никога не са посещавали
танцово представление. 7,3% от тях не помнят кога за последно са ходили на
такова място. От посещаващите с най-голям дял – 16,4%, са тези, които са
посетили танцово представление преди повече от година. Близо 2% от
анкетираните са ходили през последната година, а под 1% са посетили танцово
представление през последната седмица.
Жителите на Зона 9 посочват, че посещават танцови представления само в
центъра на София.
Над 60% от жителите на зона 9 не посещават или никога не са посещавали музей,
а близо 12% не си спомнят кога за последно се е случило това. От посещаващите
най-голям е делът на хората, които са ходили в музей преди повече от година –
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20% от анкетираните. 2,7% от респондентите заявяват, че са били в музей
през последната година, а 1,8% - през последната седмица. Под 1% от жителите
на зона 9 са ходили в музей през последната седмица.
Най-често анкетираните посещават музей в центъра на София.
Малко над 70% от жителите на зона 9 не посещават или никога не са посещавали
изложба или фотоизложба, а 8,2% не помнят кога се е случило за последно това.
Сред посещаващите най-голям е делът на тези, които са били на изложба преди
повече от една година – 18,2%. Под 1% са хората, посещаващи изложби или
фотоизложби през последната година и през последната седмица.
Жителите на Зона 9 посещават такъв тип събития само в центъра.
Близо 73% от респондентите не посещават или никога не са посещавали
литературно четене/дискусия/представяне на книга, а малко над 9% не си
спомнят кога за последно се е случило подобно нещо. Най-голям дял сред
посещаващите

имат

тези,

които

са

ходили

на

литературно

четене/дискусия/представяне на книга преди повече от година – 16,4% от
анкетираните. Под 1% посочват, че са били на подобно събитие през последната
година и през последните 6 месеца.
Жителите на Зона 9 посещават такъв тип събития само в центъра.
На малко над 60% от жителите на зона 9 никога не им се е случвало да посетят
фолклорен празник, а 14,5% не си спомнят кога за последно са ходили на подобно
мероприятие. Най-голям дял от ходещите заемат тези, които са посетили
фолклорен празник преди повече от година – 22,7% от анкетираните. При 1,7%
това се е случило през последната година.
Жителите на Зона 9 посещават фолклорни празници единствено в центъра на
София.
Близо половината от жителите на зона 9 не посещават или никога не са
посещавали фестивал, а 15,5% не си спомнят кога за последно са посетили. Преди
повече от година на подобно събитие са ходили 28,2%, а през последната година
– 3,6%. Под 2% са хората, които са посетили фестивал през последните 6 и през
последните 3 месеца.
Посещението на фестивали обикновено се осъществява в центъра на града и в
много редки случаи в други квартали.
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Почти 72% от жителите на зона 9 не посещават или никога не са посещавали
семинар, лекция или workshop, а малко над 8% не си спомнят кога за последно са
посетили такова събитие. Преди повече от година на подобно събитие са ходили
18,2%. Дяловете на хората, които са посетили семинар, лекция или workshop през
последната година и през последната седмица, са под 1%.
Жителите на Зона 9 посещават такъв тип събития единствено в центъра на
София.
Близо 65% от жителите на зона 9 не са посещавали представления на открито.
Сред посещаващите най-голям е делът на тези, които са посетили такова
представление преди повече от година. През последната година и през
последните 6 месеца на постановка на открито са били по 2,7%, а под 1 % са
посетилите подобно събитие през последните 3 месеца и през последния месец.
Жителите на Зона 9 изобщо не посещават такъв тип събития в рамките на
кварталите, в които живеят, като най-вероятната причина за това би била
липсата на предлагане на такъв тип културни събития. Те посещават
представления на открито предимно в центъра на града.
70% от жителите на зона 9 не посещават или никога не са посещавали детско
представление, а 10% не си спомнят последния път, в който са били на такова
събитие. Преди повече от година на детско представление или шоу са отишли
18,2% от анкетираните. По 0,9% от жителите на зона 9 са посетили подобно
събитие през последния месец и през последната година.
Жителите на Зона 9 отново посещават такъв тип събития предимно в центъра
на София.
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Посещавали ли сте прояви организирани в рамките на т.нар.
"свободна творческа сцена"?
120.0%
99.1%

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.9%
0.0%
Да

Не

Едва 1% от анкетираните жители на Зона 9 са посетили прояви организирани в
рамките на т.нар. „свободна творческа сцена“, като посетените събития са
били театър, организиран в център.
5. Индивидуално участие в творчески и културни дейности
Участвате ли в някаква форма на изкуство?
120.0%
99.1%

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.9%
0.0%
Да

Не

Анкетираните в рамките на Зона 9 се оказват неактивни по отношение на
участие в някаква форма на изкуство, като едва 1% от тях са включени в някаква
дейност, свързана с изкуство. Важно е да се отбележи, че тази дейност
обикновено е театрална група
6. Фактори, които влияят на културното потребление
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Ако не посещавате културни събития – какво ви спира?
Липсата на финансови средства

40.0%

Нямам достатъчно свободно време

9.1%

Няма кой да гледа детето/децата

3.6%

Разочарован съм от ниското качество на
предлаганите културни събития

2.7%

Няма културни събития, които да искам да посетя

1.8%

Това, което се предлага не отговаря на моите
вкусове

0.9%

Чувствам се не на място на такива места

0.9%

Хората от моята среда (компания) не посещават
такива събития

0.9%

Няма с кого да отида

0.9%

Провеждат се по време, в което съм ангажиран/
на работа съм
Липсата на удобен транспорт до мястото на
провеждането им

0.9%
0.9%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

По отношение на това какви са причините хората да не посещават културни
събития, анкетираните категорично заявяват, че това е в най-голяма степен
липсата на финансови средства. С нарастването на възрастта, този проблем
става все по-сериозен, като хората над 60 годишна възраст посочват този
отговор с дял от над 70%. Ниският месечен доход очаквано, също се очертава
като водеща причина за липса на финансови средства за културни събития.
Разпределението по пол ни показва, че предимно мъжете изтъкват тази
причина, като те по-често посочват и това, че нямат достатъчно свободно
време и няма кой да гледа детето/децата им.
Студентите живущи в тази зона изтъкват само две причини, поради които не
посещават културни събития: липсата на финанси и разочарованието от
ниското качество на предлаганите културни прояви.
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А какво би ви мотивирало да посещавате повече културни
събития?
Да са безплатни/ с по-ниски цени на билетите

70.9%

Да са в удобно за мен време

28.2%

Високото качество на културните събития

14.5%

Възможността да се видя с приятели и колеги

7.3%

Добрата организация на събитието

6.4%

Да има повече събития за деца

4.5%

Организирането на образователна програма

4.5%

Възможността да науча нещо ново

3.6%

Рекламата и информацията, с която се
популяризират събит

3.6%

Да има осигурен удобен транспорт

3.6%

Да има повече събития, от които се интересувам

2.7%

Събитието да се предлага за всички (да не е само
за млади

1.8%

Възможността да се запозная с творчеството на
определен

0.9%

Организиране на съпътстващи събития

0.9%

Нищо, не желая/ не обичам/ не се интересувам от
културни събития

2.7%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Малко над 70% от анкетираните жители на Младост, Дървеница, Студентски
град и Мусагеница смятат, че ако билетите са безплатни или на по-ниски цени,
това би ги мотивирало да посещават по-често културни събития. Аналогично с
другите две зони, изборът на подходящо време, в което те да се провеждат е
от голямо значение. Така смятат 28,2% от анкетираните. 14,5% смятат, че е
необходимо културните събития да са с високо качество за да привлекат
вниманието им.
Интересно е, че безплатни или намалени билети искат предимно хората в
работоспособна възраст (под 50 години). Недостатъчно удобното време е било
проблем най-вече за анкетираните на възраст между 26 и 40 години.
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7. Оценка на културното предлагане
Като цяло как оценявате културния живот във вашия квартал?
100%

89.1%

90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%

10.9%

10%

0

0%
Има достатъчно културни
събития

Няма достатъчно културни
събития

Без отговор

Близо 90% от анкетираните отговарят, че в квартала, в който живеят, няма
достатъчно културни събития. Това ярко контрастира със силно изразеното им
мнение, че в столицата определено има достатъчно събития от културен
характер. Около 81% от анкетираните смятат, че в столицата се провеждат
задоволителен брой културни мероприятия и те са напълно достатъчни за да
удовлетворят нуждите на публиката. Едва 10,9% са доволни от културния
живот на квартала си. Удовлетворение са изразили предимно учениците,
безработните и извършващите неквалифициран труд, както и живеещите сами
или само с един човек. Това означава, че семействата с повече от два члена не
смятат, че населеното им място предлага достатъчно добри културни
забавления за техните нужди.
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А как оценявате културния живот в столицата:
90.0%

80.9%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

10.0%

9.1%
0

0.0%
Има повече от
необходимите
културни събития

Има достатъчно
културни събития

Няма достатъчно
културни събития

Без отговор

Жителите на Зона 9 в по-голяма степен спрямо останалите две зони смятат, че
в столицата се провеждат достатъчно културни мероприятия. 80,9%
отговарят, че организираните събития са достатъчно, а с дял от около 9,9% са
отговорилите, че в столицата няма добър културен живот. Доволните от
културния живот в столицата са предимно на възраст до 25 години. Висока
удовлетвореност показват и безработните и работещите с ръководни
функции.
Според вас, има ли разлика между културните събития, които се
предлагат в центъра на София и тези, които се предлагат в
кварталите / в другите части на столицата?
70.0%
60.0%

60.0%

50.0%
40.0%

40.0%
30.0%

20.0%
10.0%
0

0.0%
Да

Не

Без отговор
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Според 60% от анкетираните жители на Зона 9, има разлика между културните
събития в техния квартал и тези в центъра. Такова мнение са изказали най-голям
дял от младежите на възраст до 25 години и тези на възраст от 41 до 50 години.
Сравнително по-доволни от културните събития в столицата са мъжете.
Може ли да посочите в какво се състоят разликите?
Повечето културни събития са в центъра

32.73%

По-шумни

10.91%

По-интересни са в центъра

9.09%

Весели са, по-забавни

4.55%

Брой посетители

2.73%

Разнообразие

1.82%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Около 1/3 от хората, които живеят в зона 9, се съгласяват, че повечето
културни събития се провеждат в центъра на столицата. Част от
респондентите споделят, че мероприятията в централната градска част са
по-шумни, по-интересни и по-весели. Броят посетители и разнообразието
също са посочени като различия в културното предлагане в центъра и
периферията на града.
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Какви културни събития се организират във вашият квартал?
Концерти

10.9%

Фестивали

2.7%

Паленето на елхата

1.8%

Събор

0.9%

Не се организират културни събития

77.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Тенденцията за провеждане на малко културни събития в Зона 9 се запазва. На
въпросът какви културни събития се организират, 77,3% от анкетираните
отговарят, че това не се случва. 10,9% споделят, че според тях се организират
предимно концерти, като този отговор дават най-вече студенти.
Има ли във вашия квартал произведения на изкуството на
открито (в паркове, на фасади, в градинките)?
70.0%
59.1%

60.0%
50.0%

40.9%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Да

Не

59,1% от анкетираните имат произведения на изкуството на открито някъде
в квартала си, а 40,9% отговарят, че нямат такова.
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Ако „Да“, може ли да посочите какви са те?

Скулптури

40.9%

Графити

6.4%

Инсталации

1.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Жителите на Зона 9 имат възможността да се наслаждават безплатно на
изкуство на открито (в паркове, на фасади, в градинки) предимно под формата на
скулптори. Така са отговорили малко над 40% от анкетираните.
Оценка на културния живот в София по отношение на:
Иновативност
6
5.5
5

Друго

Многообразие

4.5 3.67
3.65
Равномерно
разпредленение на
културните събития през
седмицата/месеца/годин
ата

4

3.73

3.5
3
2.5

3.82

2

3.40
Цени за достъп до
културни събития

Традиционност

3.50

3.48

3.75

Еднообразност

Събития с международно
участие

Най-висока средна оценка анкетираните дават за организирането на събития с
международно участие в София (3,8) и равномерното разпределение на
културните събития през седмицата (3,8). Следващите най-добре оценени
аспекти от културния живот на София са достъпа до многообразието (3,7) и
иновативността (3,7). На последни места се нареждат

„еднообразност“ и
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традиционност. Това сочи, че София разполага с достатъчно разнообразие от
културен живот засягащ различни от традиционните типове изкуство и
култура.
8. Субекти на културното предлагане

Коя е организацията или институцията във вашия квартал,
която в най-голяма степен влияе на развитието на културния
живот?
Общините

25.5%

Читалището

1.8%

Двореца на щастливите хора

0.9%

Тех парк

0.9%

Няма такава
0.0%

70.0%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Най-голям дял от жителите на Зона 9 посочват общината като институцията,
която в най-голяма степен влияе на развитието на културния живот в техния
квартал. Други посочвани институции са читалищата, София Тех парк и Двореца
на щастливите хора.
Трите най-често посочвани туристически забележителност в Зона 9 са София
Тех парк, зала Христо Ботев и Зимния дворец.
Забележителност
София Тех парк
зала Христо Ботев
Зимния дворец
Национална художествена галерия
Джон Атанасов
Техно Меджик ленд
Двореца на щастливите хора
кино Арена
Бизнес парк
Музейко
Камбаните

%
6,40%
3,60%
2,70%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
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Няма туристически забележителности в моя квартал
71,80%
Мястото, в което най-голям дял от анкетираните посочват, че са посетили
събитие е Кино Арена Младост. Другите две най-посещавани места са зала
Христо Ботев и Зимен дворец на спорта.
Места, в които са посещавали събития
Кино Арена Младост
Зала Христо Ботев
Зимен Дворец на Спорта
София Тех парк
Дворецът на щастливите хора
форум "Джон Атанасов"
The Box - Students City Art & Culture Area
ТехноМеджикЛенд
Cine Grand
Експериментариум
4ти километър парти център
Музейко
филиал на "Национална художествена академия"
Читалище "Бъднина" - "Младост 4"
Читалище "Джон Атанасов" - "Младост 3"
Читалище "Младост 1971"
Читалище Възраждане
Читалище "Черноризец Храбър" ж.к. "Младост 1"

%
62,7%
46,4%
39,1%
26,4%
23,6%
15,5%
14,5%
12,7%
10,9%
10,0%
3,6%
2,7%
2,7%
1,8%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%

Местата, които са най-често посещавани от жителите на тази зона са Кино
Арена Младост и Зимен дворец на спорта. Макар и с по-нисък дял, други често
посещавани места са зала Христо Ботев и София Тех парк.
Най-голям дял от анкетираните биха завели свои приятел и/ гости, които не са
жители на София в Кино Арена и зала Христо Ботев.
Като други ключови места, които анкетираните биха показали на своите гости
се открояват Зимен дворец на спорта и форум „Джон Атанасов“.
Най-посещаваните места от туристи според анкетираните са Кино Арена,
Малък куклен театър СЛОН, зала Христо Ботев и Зимен Дворец на Спорта.
Като най-посещавани места както от столичани, така и от жители на квартала
се открояват Кино Арена, зала Христо Ботев, Зимен Дворец на Спорта, Филиал на
„Национална художествена академия“ и Cine Grand.
Място, което се оказва популярно и често посещавано, но предимно от хора от
квартала е The Box - Students City Art & Culture Area.
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Организациите, които правят събития с най-голяма посещаемост, според
анкетираните, са Кино Арена, София Тех Парк, зала Христо Ботев, Читалище
„Елин-Пелин Мусагеница“ и Зимен дворец на спорта.
Според най-голям дял от анкетираните, институциите, които оказват найголямо влияние върху културния живот в техния район са Кино Арена, зала Христо
Ботев, ТехноМеджикЛенд и Зимен дворец на спорта.
9. Дефицити в културното предлагане и интерес към културни събития
Какви културни събития бихте искали да се реализират на
територията на Вашия квартал?
Концерти (рок, пънк, поп)

28.2%

Фестивали (фолклорни)

17.3%

Фолклорни мероприятия

1.8%

Събори

0.9%

София тех парк

0.9%

Кино

0.9%

Не се интересувам дали ще се организират
културни събития в квартала
0.0%

54.5%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

54,5% от анкетираните не се интересуват дали ще се организират културни
събития в квартала им. Проявилите интерес споделят, че биха искали да се
правят концерти (28,2%) и повече фестивали (17,3%). Разпределението по пол ни
показва, че концертите са по-желани от жените, докато при фолклорните
фестивали то е относително равно. Анкетираните на възраст до 25 години и
тези между 41 и 50 години най-ясно изразяват желанието си за организиране на
концертни прояви, докато фестивалите са предпочитани от хората между 51 и
60 годишна възраст.
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10. Канали за информиране за културни събития
Как се информирате за предстоящи културни събития?
От реклами в интернет

42.7%

От афиши и плакати

35.5%

От приятели и познати

28.2%

От социалните мрежи

18.2%

От реклами по радио и/или телевизия и/или
периодични изда

12.7%

От разпространителите на билети

8.2%

От сайтове на културни институции

0.9%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Най-честият начин за научаване на информация свързана с предстоящи
културни мероприятия е с помощта на реклами в интернет. Този отговор са
дали 42,7% от анкетираните жители в Зона 9. В днешно време рекламите в
интернет разполагат с многобройни способи, които им помагат да достигнат
до желаната публика. В този смисъл, често пъти човек би могъл да види реклама
силно отговаряща на неговите търсения. Следващият най-популярен
информационен канал са афишите и плакатите (35,5%), следвани от
комуникацията с приятели и познати (28,2%).
Рекламите в интернет достигат предимно до анкетираните под 50 годишна
възраст и учениците/студентите. От афиши и плакати си получавали
информация най-вече хората между 41 и 50 години. И при двата информационни
канала превес взимат мъжете. По отношение на информирането от приятели и
познати тенденцията се обръща, като според получените данни жените почесто разговарят и си набавят информация от приятели.
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11. Идентичност
До каква степен се чувствате:
(по скала от 1 до 4, където 1 "Изобщо не се определям като
такъв", а 4 - "В голяма степен")

Eвропеец
4.0
3.5
3.0

2.87

2.5
2.0
Емоционално свързан с
квартала/ мястото, в
което живеете в момента

1.5
2.95

3.33

1.0

Столичанин

3.27

Емоционално свързан с
квартала/мястото в
което съм роден

Респондентите от зона 9, включваща Младост, Дървеница, Мусагеница и
Студентски град се припознават в „ниска степен“ или „донякъде“ в
определението - „европейци“. За сметка на това те в много по-голяма степен се
разпознават като столичани, като 41,8% отговарят, че се чувстват така в
голяма степен. Процентите на отбелязващите в зона 9, че се чувстват
емоционално свързани „в голяма степен“ с квартала/мястото, в което са родени
се различава най-видимо с този на чувството на силна свързаност с мястото,
в което живеят към момента. В нея се включват и живущите в Студентски град,
като тези разлики в полза на по-силна привързаност към родното място, можем
очакваме, че са в следствие на многото студенти, които отиват там само за
определен период от време. В голяма степен са свързани с мястото, в което
живеят 40,5% от жителите в зона 9. По-голям дял от тях по-скоро споделят, че
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са свързани с квартала си донякъде (46,6%). Почти със същия процентен дял от
40% те посочват и че са свързани в голяма степен с родното си място.
Хората живели цял живот в квартала си посочват, че се чувстват донякъде
свързани с мястото, където са родени, както и към квартала, който обитават в
момента. Пренеслите се преди 5 или по-малко години имат силна емоционална
връзка с родното си място и донякъде такава с сегашния си квартал. Хората
заявили, че живеят в квартала повече от 6 и по-малко от 15 години споделят, че
се чувстват по-скоро „донякъде“ свързани и с двете места. Живеещите в
квартала си повече от 15 години, все още се чувстват силно свързани с родното
си място.
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Зона 11
(т.нар. северна дъга, обхващаща Кремиковци, Нови Искър, Бухово и селата и
местностите в близост до тях)
1. Облик на квартала

Зона 11
Оценка за квартала/ района, в който живеете по отношение на:
/използвана е скала от 2 до 6, където 2 е "много лош вид", а 6 "отличен външен вид"/

Eстетическия външен
вид на публични
предмети на изкуството

Eстетическия външен
вид на тротоарите и
алеите

Eстетическия външен
вид на фасадите на
сградите
6
5.5
5 4.02
4.5
4
4.00
3.67 3.5
3
2.5
2

3.41

3.82

3.96
Eстетическия външен
вид на площадите

Eстетическия външен
вид на междублоковите
пространства

Eстетическия външен
вид на парковете

3.80
Eстетическия външен
вид на пазарите

Естетическият външен вид на елементите на градската среда е сред
факторите, които влияят на начина ни на възприемане на квартала и града, в
който живеем. Хората, които живеят в някое от населените места от зона 11,
оценяват най-високо естетическия външен вид на фасадите на сградите
(средна оценка 4,02) и междублоковите пространства (4) от техния район. В найлош вид според отговорилите са тротоарите и алеите, които получават оценка
от 3,41 по шестобалната скала от 2 до 6. Почти ¼ от анкетираните в зона 11 се
съгласяват, че тротоарите и алеите са в много лош външен вид.
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Ако трябва да опишете Вашия квартал с три думи (фрази), кои
биха били те?
Зона 11
Тих и спокоен

86.7%

Приветлив и подреден

24.5%

Хората от района

20.4%

Зелен район (здравословна среда, чист въздух)

18.4%

Добро местоположение

16.3%

Чист и поддържан

11.2%

Мръсен и неподдържан

11.2%

Далече от центъра на София

8.2%

Близо до центъра на София

8.2%

Скучен

8.2%

Уреден, устроен район

7.1%

Забавен и разнообразен
Шумен

3.1%
1.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

За мнозинството от живеещите в зона 11 тяхното населено място е тихо и
спокойно. Това посочват 86% от респондентите. Други отличителни
характеристики за техния район са приветлив и подреден (24,5%), хората от
района – тук се включват както съседите, така и роднини и приятели (20,41%),
зелен район със здравословна среда и чист въздух (18,3%). 16,3% посочват, че
ключово е доброто местоположение. Противоречивите мнения по отношение на
чистотата на квартала и близостта до центъра на София от една страна
вероятно се дължат на различното състояние на отделните части на района, а
от друга, – на променящия се характер на обитателите му.
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Кои са основните предимства на Вашия квартал?
Спокойствието и сигурността в района

66.7%

Съседите/ хората от района

58.3%

Качеството на въздуха в района

51.9%

Нивото на шум в района

49.1%

Местоположението

27.8%

Чистотата в района

24.1%

Достъпа до магазини в района

20.4%

Училищата, детските градини и другите
образователни институции в района

17.6%

Зелените зони (паркове и градини) в района

16.7%

Здравните услуги, болниците и лекарите в района

13.0%

Публичният транспорт в района

12.0%

Детските площадки

10.2%

Работещите читалища и библиотеки

7.4%

Публичните пространства, пазари, площади,
пешеходни зони в района

5.6%

Спортните съоръжения, игрища и зали в района

4.6%

Приятелите

0.9%

Състоянието на улиците и сградите в района

0.9%

Възможностите за културен живот и посещения
на културни събития

0.9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Предимствата на даден район биха могли да бъдат част от причините, поради
които хората избират да живеят в него. В зона 11 основните преимущества
според отговорилите са спокойствието и сигурността (66,7%), съседите или
хората от района (58,3%), качеството на въздуха (51,9%) и нивото на шум в
района (49,1%). Други често посочвани позитиви във връзка с районите в
рамките на зона 11 са местоположението, чистотата в района и достъпа до
магазина в района.
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А кои са основните недостатъци на Вашия квартал?
Публичният транспорт в района

74.1%

Състоянието на улиците и сградите в района

59.3%

Здравните услуги, болниците и лекарите в района

37.0%

Местоположението

34.3%

Липсата на възможности за културен живот

29.6%

Липсата/състоянието на спортните съоръжения,
игрища и зали в района

29.6%

Недостатъчния брой на образователни
институции в района

26.9%

Публичните пространства, пазари, площади,
пешеходни зони в района

25.0%

Липсата/състоятието на детските площадки

22.2%

Чистотата в района

17.6%

Качеството на въздуха в района

16.7%

Зелените зони (паркове и градини) в района

13.9%

Достъпа до магазини в района

13.0%

Нивото на шум в района

9.3%

Липсата на спокойствие и сигурност в района

7.4%

Съседите/ хората от района

6.5%

Неработещите/закритите читалища и
библиотеки

4.6%

Далече от града

0.9%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

За жителите на зона 11 основен недостатък остава публичният транспорт в
района, посочен от мнозинството отговорили като такъв ( 74,1%). Освен това,
други проблемни точки са състоянието на улиците и сградите (според повече
от половината респонденти от зоната), здравните услуги, болниците и
лекарите в района, местоположението. Прави впечатление, че в зона 3 и зона 9
сред най-посочваните недостатъци са чистотата на кварталите, качеството
на въздуха и шума, докато тук те биват отместени от други категории,
свързани с локацията. Близо 30% от запитаните в зона 11 посочват липсата на
възможности за културен живот е сред основните недостатъци на района. Този
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показател почти не намира подкрепа в зона 3 и зона 9, което вероятно е свързано
с близостта до централната градска част на София.
Кои са емблематичните места във Вашия квартал (които всички
знаят и/или там се събират хора от квартала)?
Църквата

23.1%

Читалището

16.6%

Площада

13.0%

Езерото

5.6%

Кафене

5.6%

Кремиковски манастир

4.6%

Читалище "Просвета"

3.7%

Паркове/градини

3.7%

Центъра на населеното място

2.8%

Манастирите

2.8%

Стадионът (където се провеждат концерти)

2.8%

Пенсионерски клуб

2.8%

завод "Кремиковци"

1.9%

Гората

0.9%

Библиотеката

0.9%

Детска площадка

0.9%

Съвета

0.9%

Магазини

0.9%

Няма такова
0.0%

11.1%
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Облика на даден район се предопределя от множество фактори, сред които и
емблематичните за него места. В зона 11 най-често посочваното емблематично
място, където се събират хора от квартала или което всички знаят, е църквата
в района. Такива също са и читалището и площада, местните кафенета и
парковете и градините. 11,1% от анкетираните в тази зона заявяват, че в
техния район няма емблематично място.
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Кои са основните туристически забележителности във Вашия
квартал?
Църквата

14.8%

Езерото

7.4%

Кремиковски манастир

5.6%

Манастир "Св. Спас"

4.6%

Манастир "Св. Св. Константин и Елена"

4.6%

Еко-пътеките

3.7%

Кътинските пирамиди

3.7%

Хидропарка

3.7%

Манастир "Св. Иван Рилски"

2.8%

Могилите

1.9%

Гарата

1.9%

Тенис кортове

0.9%

Читалището

0.9%

Кремиковци

0.9%

Няма туристически забележителности в моя
квартал
0.0%

50.0%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Освен като основно емблематично място, църквата в населените места от зона
11 е разглеждана и като основна туристическа забележителност. Често
посочвани са също езерото в близост до района, Кремиковския манастир,
манастирите „Св. Спас“ и „Св. Св. Константин и Елена“.

2. Кварталите като места за туризъм
a. Зони и места, които представляват интерес за широката публика
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Кои забележителности във Вашия район трябва да се
популяризират като туристически обекти, според вас?
Кътинските пирамиди

3.70%

Манастир "Иван Рилски" (в Курилово)

3.70%

Кремиковски манастир

1.85%

Читалище

1.85%

Площадът на квартала

0.93%

Кметството

0.93%

Малкото копито

0.93%

Кремиковци

0.93%

Няма такова

10.19%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Забележителностите в зона 11, които биха могли да се превърнат в
туристическа атракция, ако се популяризират като обекти от туристически
интерес, са Кътинските пирамиди, манастир „Св. Иван Рилски“, Кремиковския
манастир, читалищата от населените места. 10% от респондентите
отговарят, че в техния район няма места, които биха могли да привлекат
туристи.
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Ако имате гости от чужбина, къде във Вашия квартал бихте ги
завели?
В центъра на София

14.81%

Църквите/манастирите

14.81%

Кремиковски манастир

7.41%

Витоша

6.48%

Езерото

5.56%

НДК

5.56%

Центъра на моето населено място

4.63%

Кътинските пирамиди

3.70%

Могилите

3.70%

Манастир "Свети Мина"

3.70%

Ларгото

3.70%

по еко пътеката (Ловджийската)

1.85%

Хидропарка

1.85%

Завод "Кремиковци"

1.85%

Търговски улици

0.93%

Някой мол

0.93%

Пазара в неделя

0.93%

Разкопки

0.93%

Музеи

0.93%

Няма да ги заведа никъде в квартала

0.93%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

В случай, че жителите на зона 11 имат гости от чужбина, те биха ги завели в
центъра на София (14,8%), църквите или манастирите в близост (14,8%),
Кремиковския манастир (7,4%). Разходка до Витоша, езерото в близост до района
на местоживеене и Националния дворец на културата също са сред
предпочитаните възможности. Минимален дял от хората отбелязват, че няма
да заведат гостите си от чужбина никъде в квартала (под 1%).
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Ако имате гости от чужбина къде във Вашия квартал
бихте ги завели?
В нас

27.8%

Традиционни български ресторанти (вкл. и
такива извън квартала)

Ресторант "Курията"

13.0%
4.6%

Пицария "Виктория"

3.7%

"Happy"

3.7%

В София (Центъра)

2.8%

Хидропарк Хитекс

2.8%

Пица "Уго"

2.8%

Други
Няма да ги заведа никъде в квартала
0.0%

13.0%
3.7%
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Ако говорим за заведения, отново, както и в зона 3, традиционните български
ресторанти са предпочитан избор. Най-посочваната възможност в този район
е гостите от чужбина да бъдат посрещнати вкъщи (27,8%). 2,8% биха се
отправили към заведения в центъра на София, а 3,7% не биха завели гостите си
никъде в квартала.
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Ако имате гости от чужбина къде във Вашия квартал бихте ги
завели?
Емблематично място за квартала
Църквата

8.3%

Площада

4.6%

Езерото

4.6%

завод "Кремиковци"

1.9%

Манастирът

0.9%

Сред природата

0.9%

Кремиковски манастир

0.9%

Парка

0.9%

Няма да ги заведа никъде в квартала

43.5%

Няма емблематични места в квартала/ няма
такива

11.1%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Както по-горе видяхме, църквата е считана за основна забележителност и
емблематично място в населените места от зона 11. Вероятно поради тази
причина тя е и най-посочваната опция във връзка с емблематичните места от
района, които да бъдат показани на чужденци. Други такива места са площадът
и езерото. 11% от отговорилите в зона 11 споделят, че според тях няма
емблематични места в района. 43,5% не биха завели своите чуждестранни гости
никъде в района.
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Смятате ли, че трябва да се развива туризъм във Вашия
квартал?
70.0%
60.2%

60.0%
50.0%
40.0%

37.0%

30.0%
20.0%
10.0%
2.8%
0.0%
Да

Не

Без отговор

Повече от половината анкетирани са на мнение, че не трябва да се развива
туризъм в техния квартал (60%), а 37% мислят, че това трябва да се случи. Ако
все пак се развива туризъм в рамките на районите от зона 11, според
респондентите той би следвало да бъде екотуризъм (22%), приключенски
(включително велотуризъм и екстремни спортове), подкрепен от 16,6%, както и
културно-исторически (10,1%).
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Ако „да“, какъв вид туризъм да се развива?
Екотуризъм

22.2%

Приключенски (вкл. Велотуризъм, екстремни
спортове)

16.7%

Културно-исторически туризъм

10.2%

Градски туризъм

6.5%

Кулинарен туризъм

4.6%

Религиозен

2.8%

Технологичен туризъм

0.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

3. Форми на прекарване на свободното време и културно потребление
В квартала, в който живеете, какво най-често правите през
свободното си време (извън дома)?
Прекарвам времето си със занимания вкъщи

82.4%

Виждам се с приятели/ роднини

77.8%

Ходя на ресторант/кафе/сладкарница/

39.8%

Разхождам се

36.1%

Пазарувам/ Шопинг

33.3%

Играя си навън с децата
Спортувам
Ходя на културно мероприятие/събитие
Не прекарвам свободното си време в квартала, в
който живея

14.8%
6.5%
3.7%
0.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Прекарването на времето със занимания вкъщи е най-предпочитаната дейност
за извършване в свободното време – посочена е от 82,4% от жителите на зона
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11. Като много предпочитани дейности се открояват срещите с приятели и
роднини – 77,8%, и посещението на ресторанти, кафенета и сладкарници –
39,8% от анкетираните. Най-слабо застъпените дейности са спортуването –
6,5%, и посещението на културни събития – 3,7% от респондентите.

Събирате ли се във Вашия квартал:
Да

Не

Без отговор

70.00
61.21
60.00
50.00

56.03
48.28
41.38

40.00
30.00

26.72

25.00

20.00
10.34

10.00

17.24

13.79

0.00
Със съседи

С родители на деца от квартала

Със собственици на кучета

Събирате ли се във Вашия квартал:
Да
80.00

Не

72.41

Без отговор
72.41

68.97

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

23.28

20.00
12.07
10.00

15.52

18.97
12.07

4.31

0.00
С любители на игра - табла, шах
и др.

Със спортуващи на открито

С хора, споделящи сходни
културни интереси
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Сред жителите на зона 11 най-разпространената форма на събиране с хора от
района е събирането със съседи – 78,7% са отговорили с „Да“ срещу 15,7% с „Не“.
Други популярни форми на среща в този район са с родители на деца от квартала
(33,3%) и с хора, споделящи сходни културни интереси (25%). По-рядко се
осъществяват събирания със спортуващи на открито, с любители на игри като
табла, шах и други, както и със собственици на кучета.

Четете ли художествена литература?
50.0%

45.0%

45.4%

43.5%

40.0%
35.0%

30.0%
25.0%
20.0%

15.0%
9.3%

10.0%
5.0%

1.9%

0.0%
Да

Не чета художествена
литература, но чета
друг тип книги

Не чета

Без отговор

43,5% четат художествена литература, а 9,3% избират друг тип книги, с които
да се разнообразяват. Огромна част от взелите участие в изследването
споделят, че не четат книги изобщо 45,4%. Четящите са най-вече между 26 и 40
годишните взели участи в изследването. Забелязва се, че жените значително
по-често предпочитат художествена литература спрямо мъжете, докато
мъжете предимно са заявявали, че не четат никаква литература.
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А от къде най-често вземате книгите, които искате да
прочетете?
Книжарница

46.3%

Приятели/ Роднини

32.4%

Библиотека

17.6%

Купувам си я онлайн

12.0%

Свалям си я от сайтове за книги

7.4%

Обмен на книги през различни формални и
неформални простр

4.6%

Не купувам/ не чета

0.9%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Близо 47% от анкетираните споделят, че вземат книги предимно от
книжарници. 20% предпочитат да ходят в библиотеки с тази цел, 32,4% си
набавят книги от приятели и роднини, а 17,6% избират да го правят през
различни формални и неформални пространства. Книжарниците се използват
предимно от по-младата част от анкетираните, като жените взимат съвсем
лек превес по отношение на този начин за достигане до литература.
Библиотеките, също се предпочитани най-вече сред хората на възраст до 40
години и жените. Към приятели и роднини се обръщат анкетираните под 40
годишна възраст, като се забелязва, че и тези над 60 години го правят
относително често.
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Колко време отделяте за четене на художествена литература?
50.0%

47.2%

45.0%
40.0%
35.0%

30.0%
25.0%

21.3%

20.0%

15.7%

15.0%
8.3%

10.0%

5.0%

6.5%
0.9%

0

Няколко
пъти в
годината

По-рядко

0.0%
Всеки ден

Поне веднъж Поне веднъж
в седмицата
в месеца

Не чета
Без отговор
художествена
литература

Близо 47% от анкетираните споделят, че вземат книги предимно от
книжарници. 20% предпочитат да ходят в библиотеки с тази цел, 32,4% си
набавят книги от приятели и роднини, а 17,6% избират да го правят през
различни формални и неформални пространства. Книжарниците се използват
предимно от по-младата част от анкетираните, като жените взимат съвсем
лек превес по отношение на този начин за достигане до литература.
Библиотеките, също се предпочитани най-вече сред хората на възраст до 40
години и жените. Към приятели и роднини се обръщат анкетираните под 40
годишна възраст, като се забелязва, че и тези над 60 години го правят
относително често.
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4. Посещения на културни събития
Колко пъти годишно посещавате културни събития?
35.0%
30.6%
30.0%
25.0%

25.0%
20.0%

17.6%
14.8%

15.0%

8.3%

10.0%
5.0%

3.7%

0.0%
Повече от 3-4 Поне веднъж в
пъти в месеца
месеца

7-8 пъти в
годината

между 4 и 6
пъти в
годината

По-малко от 3
пъти годишно

Не ходя

В зона 11 делът на посещаващите културни събития по-малко от 3 пъти
годишно е най-голям – 30,6% от анкетираните. С не много голяма разлика
помежду си след това се нареждат тези, които посещават културни събития
между 4 и 6 пъти годишно, и тези, които го правят 7-8 пъти в годината –
съответно 17,6% и 14,8% от респондентите. С по-малък дял отговорили се
нареждат тези, които посещават поне веднъж в месеца(8,3%), и посещаващите
повече от 3-4 пъти в месеца(3,7%).
Ако имахте възможност, бихте ли посещавали повече културни
събития?
70.0%

63.0%

60.0%
50.0%
37.0%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Да

Не
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В зона 11 готовност да посещават повече културни събития, ако имат такава
възможност, заявяват 63% от анкетираните, докато 37% не биха се
възползвали от такава възможност.

Кога за последен път посетихте
През последния месец

През последните 3 месеца

През последната година

Преди повече от година

представление на открито

9%

кино

18%

концерт

13%

фолклорен празник

театър

музей

21%

15%

4% 8%

8%

8%

8%

18%

15%

13%

6% 4% 6% 7%

фестивал

танцово представление

15%

През последните 6 месеца

9%

2% 12%

12%

9%

12%

4% 6% 6% 6%

6% 4%5% 6% 5%

5%4%4%5% 6%

детско представление/шоу

6%1%
2%4%

изложба/фотоизложба 3%4%3% 4%

семинар/лекция/workshop
литературно четене/дискусия/представяне на
книга

2%4% 3%

1%
2% 4%

опера, оперета 0%
1% 2%

нещо друго

0%

балет 0%
1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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А къде най-често (като място) посещавате
В кварлата, в който живея

В друг квартал, но не в центъра

кино0.9%

В центъра на София

51.9%

концерт 3.7%
5.6%

23.1%

47.2%

театър 1.9%

44.4%

опера, оперета 7.4%
балет 4.6%
танцово представление 2.8%10.2% 8.3%
музей 2.8%

22.2%

изложба/фотоизложба0.9%13.0%
литературно четене/дискусия/представяне на
0.9%
1.9% 5.6%
книга
фолклорен празник

11.1%

17.6%

8.3%

фестивал 2.8%12.0% 11.1%
семинар/лекция/workshop 2.8%9.3%
представление на открито

45.4%

8.3% 12.0%

детско представление/шоу 4.6%
3.7%
4.6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Респондентите в зона 11 са разпределени доста по-равномерно спрямо тези от
другите две зони. Дяловете на хората, които са посетили кино през последната
година, през последните 3 и през последните 6 месеца, са равни – по 14,8%,
следвани от тези, които са посетили кино преди повече от година – 12%. С наймалък дял са хората, посетили кино през последната седмица – 2,8%, и през
последната година – 1,9%. Делът на непосещаващите също е висок – 14,8%, но е
по-нисък от този в зона 9.
Посещаването на кино най-често се случва в друг квартал, което вероятно е
свързано с концентрацията на големите кино салони в различни райони на София.
Едва 23% посещават кино в центъра на града, където са останали малък брой
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кино салони, които предлагат не толкова касови филми, а дават възможност на
публиката да гледа европейски филми.
Почти една трета от респондентите в зона 11 не посещават или никога не са
посещавали концерти, а близо една пета не помнят кога за последно се е случило
такова събитие. От посещаващите с най-висок дял се открояват тези, които
са били на концерт през последната година – 13%, следвани непосредствено от
посетилите концерт преди повече от година – 12%. С по-малки дялове са
хората, посетили концерт през последните 6 месеца – 8,3%, и през последния
месец. Най-малко респонденти са посочили, че за последно са ходили на концерт
през последната седмица(5,6%) и през последните 3 месеца(3,7%).
Най-често анкетираните посещават концерти в центъра на София и в по-редки
случай в други квартали и квартала, в който живеят.
Делът на непосещаващите театрални постановки е относително голям –
40,7% от респондентите заявяват, че не посещават или никога не са
посещавали такава културна дейност. По подобие на зона 3 и за разлика от зона
9 в тази част на столицата около една пета от респондентите не си спомнят
кога за последно са посетили театрална постановка. Сред посещавалите
театър най-голяма е групата на тези, които са го направили преди повече от
година – 12% от отговорилите. Непосредствено след тях се нареждат хората,
които са били на театър през последната година – 7,4%, и тези, които са ходили
през последните 6 месеца – 6,5%. По 3,7% са били на театър за последно през
последните три месеца и през последния месец. С най-малък дял са хората,
посетили театрална постановка през последната седмица – 2,4%.
Посещението на театър обикновено се осъществява в центъра на града, като
най-вероятната причина за това е концентрацията на театри именно в
централните части на София.
Над три четвърти от жителите на зона 11 не посещават или никога не са
посещавали опера или оперета, а близо 15% не помнят кога за последно се е
случило такова нещо. 1,9% са заявили, че са посетили опера преди повече от
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година. Под 1 процент са тези, които са били на такова събитие през последната
година, през последните 3 месеца и през последната седмица.
Единственото място, където анкетираните ходят на опера/ оперета е
центъра на София, което отново е обусловено от спецификата на това
изкуство и концентрацията не неговото предлагане предимно в централните
части на града.
Над 80% от жителите на зона 11 никога не са ходили или не посещават балет, а
12% не помнят кога за последно това се е случило. Под 1% от хората са ходили на
балет през последната година.
Единственото място, където анкетираните ходят на балет е центъра на
София, което отново е обусловено от спецификата на това изкуство и
концентрацията не неговото предлагане предимно в централните части на
града.
Малко над 60% от жителите на зона 11 не посещават или никога не са посещавали
танцово представление, 9,3% не си спомнят кога за последно са били на такова
събитие. Най-много хора са заявили, че са присъствали на танцов спектакъл
пред последния месец – 6,5% от анкетираните, следвани от 5,6%, които са
ходили през последната година. По 4,6% от респондентите са били на танцово
представление преди повече от година и през последните 6 месеца, а 3,7% - през
последните 3 месеца.
Жителите на Зона 11 най-често посещават такива събития в други квартали и
по-рядко в центъра.
63% от анкетираните в зона 11 не посещават музеи, а 9,3% не си спомнят кога
за последно са ходили на такова място. Най-голям дял сред посещаващите е този
на хората, които са посетили музей преди повече от година – 6,5% от
респондентите. 4,5% са посочили, че са били на такова място през последния
месец и през последната година, а 3,7% - през последните 3 и 6 месеца.
Най-често анкетираните посещават музей в центъра на София.
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Близо 70% от жителите на зона 11 не посещават или никога не са посещавали
изложба или фотоизложба, а 12% не си спомнят кога за последно са присъствали
на такова събитие. Сред хората, които посещават изложби, най-големи са
дяловете на посетилите за последно преди повече от година и през последните
6 месеца – по 3,7%, следвани от тези, които са ходили на изложба през
последната година и през последните 3 месеца – по 2,8% от анкетираните. Под
1% заявяват, че са ходили на изложба или фотоизложба през последната седмица.
Посещението на изложби и фотоизложби обикновено се осъществява в центъра
на града и в много редки случай в други квартали.
Над три четвърти от жителите на зона 11 не посещават или никога не са
посещавали литературно четене/дискусия/представяне на книга, а за 9,3% е
трудно да си спомнят кога за последно са посетили подобно събитие. Най-голям
дял

сред

посещаващите

заемат

хората,

посетили

литературно

четене/дискусия/представяне на книга преди повече от година – 3,7%, следвани
от посещавалите в последната седмица – 2,8%, и посетилите през последната
година – 1,9%. Под 1% от респондентите заявяват, че са били на литературно
четене/дискусия/представяне на книга през последните 6 месеца.
Най-често

анкетираните

посещават

литературно

четене/

дискусия/

представяне н книга в центъра на София и в по-редки случаи в други квартали или
в техния квартал.
Малко над 50% от жителите на зона 11 никога не са посещавали фолклорен
празник. 5,6% от тях не могат да си спомнят последния път, в който са били на
такова събитие. Най-голям е делът на хората, които са посетили фолклорен
празник преди повече от година – 9,3% от анкетираните. По 8,3% от
респондентите са заявили, че са посетили подобно събитие през последната
година, през последните 6 и през последните 3 месеца. През последната седмица
на фолклорен празник са ходили 2,8%, а под 2% са хората, посетили подобно
събитие през последния месец.
Жителите на Зона 11 посещават фолклорни празници най-често в други
квартали или в техния квартал, и в много по-редки случаи в центъра на София.

132

СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗКУСТВАТА ВЪРХУ ГРАДА, В
ЧАСТНОСТ НА СВОБОДНАТА ТВОРЧЕСКА СЦЕНА НА СОФИЯ

Малко над 60% от жителите на зона 11 не посещават фестивали, 9,3% не помнят
кога са били за последно на подобно събитие. По 6,5% са дяловете на хората,
които са посетили преди повече от година и през последната година. През
последните няколко месеца на фестивал са били около 9 % от респондентите, а
през последния месец – 1,9%. Под 1% от анкетираните заявяват, че са били на
фестивал през последния месец.
Жителите на зона 11 обикновено посещават фестивали в други квартали и в
центъра на София и в много по-редки случаи в квартала, в който живеят.
За 72,2% от жителите на зона 11 посещението на семинар, лекция или workshop е
нещо, което не практикуват или никога не са практикували. Малко над 10%
посочват, че не си спомнят кога за последно са посетили подобно събитие. Преди
повече от година на семинар, лекция или workshop са отишли 2,8% от
анкетираните, а през последната година – 3,7%. На семинар, лекция или workshop
през последната седмица, през последния месец и през последните 6 месеца са
ходили по 1,9% от респондентите.
Жителите на Зона 11 най-често посещават семинари/ лекции в центъра на
София и в по-редки случаи в други квартали.
Делът на хората от зона 11, които не посещават или никога не са посещавали
представление на открито, е почти 20%, което е повече от два пъти по-малко
спрямо другите зони. 19,4% не си спомнят кога за последно са посещавали
подобно събитие. Сред посещаващите най-големи дялове имат тези, които са
били на представление през последните 6 месеца(21,3%), през последната
година(17,6%) и през последните 3 месеца(14,8%). Преди повече от година на
постановка на открито са ходили 9,3%, през последния месец и през последната
седмица – по 4,6% от анкетираните.
Жителите на Зона 11 в най-голяма степен посещават представления на
открито в рамките на техния квартал и в много по-редки случай в центъра и
други квартали.
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Почти 65% от жителите на зона 11 са заявили, че не посещават или никога не са
посещавали детско представление/шоу, а 15,7% нямат точна представа кога за
последно са били на такова събитие. Най-голям е делът на хората, които са
посетили детско представление през последните 3 месеца – 5,9%. 3,7% от
респондентите са посетили такова събитие преди повече от година, а
дяловете на посетилите през последната година и през последния месец са 1,9%
от отговорилите. Под 1% са посетилите детско представление или шоу през
последната седмица и през последните 6 месеца.
Интересно е да се отбележи, че когато става въпрос за детски представления,
преобладаващата част от жителите на Зона 11 посещават такъв тип събития
предимно в рамките на квартала, в които живеят и в Центъра, и в по-редки
случаи в други квартали.
Посещавали ли сте прояви организирани в рамките на т.нар.
"свободна творческа сцена"?
90.0%
77.8%

80.0%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

20.4%

10.0%

1.9%

0.0%
Да

Не

Без отговор

20% от жителите на Зона 11 посочват, че са посещавали прояви организирани в
рамките на т.нар. „свободна творческа сцена“, което ги прави най-активни в
сравнение с другите две зони.
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Кое изкуство беше представено?
Танц

10.2%

Музика

9.3%

Театър

9.3%

Кино

4.6%

Визуални изкуств

1.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Те са се включвали в събития, представящи танц, театър или музика.

Къде бяха организирани - в центъра на столицата или в друг
квартал/ район?
В центъра

14.8%

В друг район

1.9%

Обеля

0.9%

Подгумер

0.9%

Люлин

0.9%

Надежда

0.9%

Кремиковци

0.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

Въпреки че в преобладаващата си част, тези събития са били организирани в
центъра, има една малка част от тях са били организирани в други райони като
Кремиковци, Надежда, Люлин и Обеля.
5. Индивидуално участие в творчески и културни дейности
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Участвате ли в някаква форма на изкуство?
90.0%

85.2%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

11.1%

10.0%

3.7%

0.0%
Да

Не

Без отговор

Жителите на зона 11 се оказват най-активни, като 11% от тях са включени в
различен тип дейности, свързани с изкуство. Най-голям дял от тях са включени
в танцова, следвани от включените в музикална група/ състав. Други дейности,
в които част от жителите на Зона 11 са включени са рисуване и творческо
писане.
Ако „да“ може ли да посочите в какво?
Танцова група

5.6%

Музикална група/ състав

2.8%

Друго

1.9%

Рисуване

1.9%

Творческо писане

0.0%

0.9%
1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Може да бъде казано, че освен, че в Зона 11 има най-голям дял на хора, които
участват в някаква форма на изкуство, там има и най-голяма разнообразие на
тези форми на изкуство, в което те са включени.
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6. Фактори, които влияят на културното потребление
Ако не посещавате културни събития – какво ви спира?
Нямам достатъчно свободно време

38.0%

Липсата на удобен транспорт до мястото на
провеждането им
Провеждат се по време, в което съм ангажиран/
на работа съм
Не обичам/ не се интересувам от културни
събития

15.7%
13.0%
12.0%

Липсата на финансови средства

11.1%

Нямам информация за провеждани културни
събития

5.6%

Няма с кого да отида

5.6%

Достатъчно ми е да гледам културни събития по
телевизията

5.6%

Чувствам се не на място на такива места

4.6%

Хората от моята среда (компания) не посещават
такива събития
Разочарован съм от ниското качество на
предлаганите културни събития

4.6%
3.7%

Няма кой да гледа детето/децата

3.7%

Няма културни събития, които да искам да посетя

3.7%

Стар съм

2.8%

Това, което се предлага не отговаря на моите
вкусове

2.8%

Не ми е удобно

1.9%

Няма интерес

0.9%

Далече

0.9%

Няма къде

0.9%

Много съм болен

0.9%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Най-голям дял от анкетираните в Зона 11 не посещават културни събития,
защото не разполагат с достатъчно време. Така са отговорили 38% от
анкетираните. Следващите най-често изтъквани причини са липсата на удобен
транспорт до мястото, на което се осъществяват тези културни събития
(15,7%) и неудобното часовото време, в което се провеждат (13%). 12%
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заявяват, че не се интересуват от културни събития, а 11,1% не разполагат с
финансови средства.
Отговорилите, че нямат достатъчно свободно време, в което да посещават
различни културни събития са най-вече жени, ученици и работещи квалифициран
труд. Процентния дял на жените е значително по-висок по отношение на тази
пречка, като те взимат сериозен превес и по отношение на отговорилите, че
събитията се провеждат по време, в което са ангажирани или на работа.
Липсата на удобен транспорт, също е изразена сравнително по-силно при
жените.
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А какво би ви мотивирало да посещавате повече културни
събития?
Да са в удобно за мен време

38.0%

Да са безплатни/ с по-ниски цени на билетите

30.6%

Да има осигурен удобен транспорт

28.7%

Да има повече събития, от които се интересувам

19.4%

Рекламата и информацията, с която се
популяризират събит

13.0%

Възможността да се видя с приятели и колеги

13.0%

Добрата организация на събитието

11.1%

Възможността да науча нещо ново

9.3%

Високото качество на културните събития

7.4%

Събитието да се предлага за всички (да не е само
за млади

7.4%

Да има повече събития за деца

6.5%

Възможността да се запозная с творчеството на
определен

5.6%

Повече време

2.8%

Организирането на образователна програма

2.8%

Ако е на по- удобно място

1.9%

Организиране на съпътстващи събития

1.9%

Да е в моя квартал

0.9%

Ако имах възможност физически

0.9%

Нищо, не желая/ не обичам/ не се интересувам от
културни събития

20.4%

Друго

0.9%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

На въпроса какво би ги мотивирало да посещават повече културни събития,
жителите на зона 11 отговарят, че ако събитията се организират в удобно
време за тях, биха ги посетили. 30,6% по-скоро биха се мотивирали от по-ниски
цени на билетите или от безплатни билети, а 28,7% предпочитат да се осигури
удобен транспорт до местата където се провеждат.
Удобното време е приоритет за хората на възраст между 26 и 30 годишна
възраст. Жените също смятат това за нещо, което би ги мотивирало да
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посещава културни събития, като те заемат значително по-голям процентен
дял от мъжете. По ниски цени на билетите искат предимно младежите на
възраст до 25 години и тези с образование различно от висше.
7. Оценка на културното предлагане

Като цяло как оценявате културния живот във вашия
квартал?
85.2%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

20.0%

13.9%

10.0%

0.9%

0.0%

Има достатъчно културни
събития

Няма достатъчно културни
събития

Без отговор

Около 85% от жителите на Зона 11 смятат, че в тяхното населено място няма
достатъчно културни мероприятия. За сметка на това, те в по-голяма степен спрямо
останалите смятат, че в столицата има прекалено много такива събития. Хората на
възраст между 41 и 50 години в по-голяма степен спрямо останалите намират
културните събития в квартала си за достатъчни.
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А как оценявате културния живот в столицата:
66.7%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.6%
30.0%
20.0%
10.0%

1.9%

0.9%

Няма достатъчно
културни събития

Без отговор

0.0%
Има повече от
необходимите
културни събития

Има достатъчно
културни събития

66,7% от жителите на Зона 11 отговарят, че в столицата има достатъчно
културни събития. Те обаче със сравнително висок процент посочват, че
всъщност тези културни събития дори са повече от необходимото. Такова
мнение изказват най-вече хората с по-нисък месечен доход на лице от
домакинството. По отношение на разпределението по пол можем да кажем, че
макар общото мнение да е, че културните събития са достатъчно на брой,
мъжете в по-голяма степен са отговаряли, че това е така.

Според вас, има ли разлика между културните събития, които се
предлагат в центъра на София и тези, които се предлагат в
кварталите / в другите части на столицата?
80.0%

73.1%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

25.0%

20.0%
10.0%

1.9%

0.0%
Да

Не

Без отговор
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Над 70% от анкетираните отговарят, че разлика има между организираните
културни събития в техни квартал и тези в центъра. Такъв отговор дават
равни дялове мъже и жени, но явен превес вземат хората с висше образование.

Може ли да посочите в какво се състоят разликите?
Повечето културни събития са в центъра

16.67%

Нивото на организация

11.11%

Качеството

10.19%

Мащаба на събитието

9.26%

По-интересни са в центъра

8.33%

Разнообразието

3.70%

Бюджета

3.70%

Посещаемостта

3.70%

Участниците

2.78%

Цените

1.85%

Инфраструктурата

1.85%

Лесно достъпни, удобен транспорт

0.93%

В квартала липсват такива

0.93%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Според 16,7% от живеещите в зона 11 повечето културни събития са в центъра
на София. Различията по отношение на предлагането на културни мероприятия
са свързани с нивото на организация, качеството, мащаба на събитията. Част
от живущите в този район считат, че събитията в центъра са по-интересни.
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Какви културни събития се организират във вашият квартал?
Събор

56.5%

Празнества по време на традиционни празници,
чествания, фолклорни празници

12.0%

Концерти

10.2%

По празниците на центъра

8.3%

По празниците се играят хора/ около
читалището
Събирания по празниците в парка/ на площада
на квартала

5.6%
4.6%

Празник на квартала/селото

1.9%

Базари

1.9%

Състезания

0.9%

Театри

0.9%

Фестивали

0.9%

Не се организират културни събития
0.0%

8.3%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

За Зона 11 най-често организираните събития са събори (56,5%). Това не е
учудващо, тъй като много от прилежащите към нея населени места са част от
София от скоро и съхраняват по-голям брой подобни местни традиции и
празници. Следващият отговор с най-висок процентен дял са празненствата по
време на традиционни празници и чествания (12%), което потвърждава тази
теза.
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Има ли във вашия квартал произведения на изкуството на
открито (в паркове, на фасади, в градинките)?
60.0%

50.9%

48.1%

50.0%

40.0%
30.0%
20.0%

10.0%
0.9%
0.0%
Да

Не

Без отговор

Сходно с резултатите за Зона 3, анкетираните се разделят на относително
равни дялове, като 50,9% отговарят, че такива има, а 48,1%, че няма.
Ако „Да“, може ли да посочите какви са те?
Скулптури

32.4%

Паметник

14.8%

Фасади с рисунки
Графити

Лятно кино
Друго
0.0%

3.7%
2.8%
1.9%
0.9%
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

32,4% отговарят, че изкуството на открито в тяхното населено място е под
формата на скулптури. 14,8% отговарят паметници, а 3,7% фасади с рисунки.
Засиленото присъствие на изградени паметници в тази зона не е учудващо, тъй
като много от местностите носят специфично културно наследство и са
свързани с определени исторически личности и събития.
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Удовлетвореността при анкетираните от Зона 11 е относително по-висока от
тази в другите две зони. Те посочват, като най-добре развити събитията с
международно

участие

(4,7)

и

предложеното

многообразие

(4,7).

Иновативността на различните културни дейности, които се организират в
София, също е оценена сравнително добре (4,6). Най-зле са оценени достъпа до
културни събития и еднообразността. Достъпът до култура се очертава като
проблем и при останалите две зони, това означава, че има определена
съвкупност от хора, които смятат, че не могат да достигнат до всички
аспекти на културния живот в София.

Оценка на културния живот в София по отношение на:
Иновативност
6
5.5 4.59
5

Друго

Многообразие

4.5
3.65
Равномерно
разпредленение на
културните събития
през
седмицата/месеца/годи
ната

4.73

4
3.5
3
2.5

4.10

2

4.44

3.62
Цени за достъп до
културни събития

Традиционност

3.82
Еднообразност
4.65

Събития с
международно участие
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8. Субекти на културното предлагане
Коя е организацията или институцията във вашия квартал,
която в най-голяма степен влияе на развитието на културния
живот?
Общините

39.8%

Читалището

14.8%

Кметство

7.4%

Тех парк
Клубовете

3.7%
0.9%

Няма такава
0.0%

31.5%
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Най-голям дял от жителите на Зона 11 посочват общината като институцията,
която в най-голяма степен влияе на развитието на културния живот в техния
квартал. Като друга важна институция се обособяват читалищата. Други
посочвана институция е кметството.
Като основна туристическа забележителност Зона 11 се откроява църквата.
Следващите две най-често посочвани забележителности са езерото и
Кремиковски манастир.
Забележителност
Църквата
Езерото
Кремиковски манастир
Манастир "Св. Св. Константин и Елена"
Манастир "Св. Спас"
Хидропарк
Кътинските пирамиди
Еко възможностите/ еко пътеките
Манастир Иван Рилски
Гарата
Могилите
Кремиковци
Читалището
Тенис кортове
Няма туристически забележителности в моя квартал

%
14,80%
7,40%
5,60%
4,60%
4,60%
3,70%
3,70%
3,70%
2,80%
1,90%
1,90%
0,90%
0,90%
0,90%
50,00%
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Двете места, където най-голям дял от анкетираните са посещавали събитие са
Парк музей Врана и Етнографски музей.
Места, в които са посещавали събития
Парк музей Врана
Етнографски музей
Читалище "Св. Иван Рилски"
Р-н Нови Искър
Дом на културата Искър
Читалище Христо Ботев
Кметство с. Мрамор
Кметството вашия район/ населено място
Читалище във вашия район/ населено място
Светлина
Читалище
Кметство "Волуяк"
Общината
Кремиковци
Читалище Просвета
Читалище "Изгрев"

%
19,4%
12,0%
9,3%
8,3%
6,5%
6,5%
5,6%
4,6%
3,7%
1,9%
1,9%
1,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%

Като най-често посещавани от тях места, анкетираните посочват кметство
р-н Искър, Читалище Христо Ботев, Читалище "Св. Иван Рилски".
Двете места, на които анкетираните биха завели свои приятели, които не са
жители на София са Парк музей Врана, Етнографски музей. Тези места са
посочвани и като най-посещавани както от гости/ туристи, така и от
столичани.
Като най-посещавани места от жителите на квартала се очертават
читалищата в района и кметство на р-н Нови Искър.
Етнографският музей и парк музей Врана са посочвани като институциите,
които правят събития с най-голяма посещаемост.
Като организации, които оказват най-голямо влияние върху културния живот в
района се посочват читалищата, кметствата, Дом на културата Искър и
Етнографски музей.
Най-голям дял от анкетираните посочват, че не знаят нищо за дейността на
Дом на културата Искър и Етнографски музей.
9. Дефицити в културното предлагане и интерес към културни събития
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Какви културни събития бихте искали да се реализират на
територията на Вашия квартал?
Концерти (рок, пънк, поп)

14.8%

Театрални постановки

13.9%

Кино

11.1%

танцови спектакли, Повече танци

2.8%

Всякакви

2.8%

Забавни, интересни

1.9%

Спортни състезания

1.9%

Фолклорни мероприятия

1.9%

Фестивали (фолклорни)

1.9%

Литературни четения

0.9%

Традиционни местни празници

0.9%

Повече събития, организирани от общината

0.9%

Тематични базари

0.9%

Образователни

0.9%

Не се интересувам дали ще се организират…
0%

44.4%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

44,4% от анкетираните заявяват, че не се интересуват дали ще се организират
културни събития в техния квартал. Проявилите подобен интерес искат да
бъдат проведени повече концерти (14,8%) и театрални постановки (13,9%).
Концертите са предпочитани от хората на възраст между 26 и 40 години, а тези
избрали театрални постановки са най-вече на възраст между 31 и 40 години.
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10. Канали за информиране за културни събития
Как се информирате за предстоящи културни събития?
От приятели и познати

40.7%

От социалните мрежи

38.0%

От афиши и плакати

31.5%

От сайтове на културни институции

24.1%

От реклами в интернет

24.1%

От реклами по радио и/или телевизия и/или
периодични изда

21.3%

Не се информирам/ не се интересувам

8.3%

От разпространителите на билети

4.6%

От печатни материали

2.8%

От културни гидове (напр. Програмата)

0.9%

Друго

0.9%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

40,7% от анкетираните жители в Зона 11 се информират за предстоящи
културни мероприятия чрез приятели и познати. 38% го правят чрез социални
мрежи, а 31,5% с помощта на афиши и плакати. Официалните разпространители
на информация като сайтове на културни институции, културни гидове и
разпространители на билети са по-слабо разпространени в сравнение с горе
изброените информационни канали. Рекламите по радиото и в интернет се
обособяват с процентен дял между 20%-25%.
От приятели и познати се информират предимно хората на възраст под 40
годишна възраст, учениците и жените. Социалните мрежи отново са попопулярни сред жените, но използващите ги са в най-голяма степен анкетирани
на възраст между 26 и 30 години.
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11. Идентичност
До каква степен се чувствате:
(по скала от 1 до 4, където 1 "Изобщо не се определям като
такъв", а 4 - "В голяма степен")

Eвропеец
4.0
3.5
3.0 2.46
2.5
2.0
Емоционално свързан с
квартала/ мястото, в 3.27
което живеете в момента

1.5
1.0

2.54

Столичанин

3.19

Емоционално свързан с
квартала/мястото в
което съм роден

Когато погледнем усещането за принадлежност на анкетираните по зони,
впечатление прави, че жителите на зона 11, състояща се главно от места от
селски тип, в малка степен се самоопределят като „европейци“ – общо 49,1%
посочват, че се припознават в това определение „в ниска степен“ или „изобщо
не се определят като такива“. Тъкмо те се чувстват и в най-малка степен
„столичани“ в сравнение с останалите зони. На въпроса дали се чувстват
свързани с квартала/мястото, на което са родени, 43,5% отговарят, че
донякъде това е така. 38% пък отговарят, че принадлежат към родното си
място в голяма степен. Близо 80% от тях споделят, че са донякъде или в голяма
степен свързани с квартала, в който в момента живеят, като 38% от тях
отговарят „в голяма степен“.
Живелите през целия си живот в тази зона се чувстват свързани и с града си и с
родното си място. Забелязва се, че новодошлите, все още се усещат по-скоро
свързани с родното си място, но започват донякъде да усещат връзка и с
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мястото, в което живеят в момента. Тези които са в квартала повече от 6, но
по-малко от 15 години - донякъде се чувстват свързани по-скоро с сегашното
им местожителство. Заявилите, че живеят в квартала 15 години или повече се
усещат донякъде свързани и с двете места.
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V.

Културното потребление в столицата като цяло

В допълнение на културното потребление в избраните като типологични зони, можем
да очертаем спецификите на отделните райони в града чрез местата за предлагане на
културни прояви в кварталите и централните градски части. Съпоставката на двете
териториални пространства – това на жилищните зони и на централните градски
части, дава възможност да очертаем дефицитите и потребностите от развиване на
нови културни пространства в периферията на града.

Кои от следните видове обекти се намират в квартала ви:
Има

Липсва

Читалище

62.2%

Библиотека

36.1%

Пространство за културни събития на открито
(сцена)

33.5%

37.2%

63.4%

65.5%

Пространство за културни събития на закрито

21.9%

77.6%

Киносалон

20.0%

78.8%

Музей/галерия

15.1%
0%

83.8%
20%

40%

60%

80%

100%

120%

Читалищата са най-разпространените обекти в различните жилищни квартали. 62%
от анкетираните споделят, че има читалище в квартала, в които живеят. Това от своя
страна подкрепя наблюденията от другите изследвания в рамките на проекта, а
именно, че в много жилищни райони читалищата се явяват единствената институция,
предлагаща културни продукти. В същото време, те обаче са едни от най-рядко
посещаваните места.
Други обекти, които около една трета от анкетираните споделят, че се намират в
техните квартали са библиотека и пространство за културни събития на открито
(сцена).
Около 80% от анкетираните посочват, че в квартала, в които живеят няма музей/
галерия и киносалон. Това от своя страна е нормално, тъй като това са по-специфични
обекти, за които не е характерно да бъдат разпространени във всеки един жилищен
квартал в един град.
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Най-притеснително се оказва, че 78% от анкетираните твърдят, че в техния квартал
няма пространство за културни събития на закрито. Този резултат отново отвежда
към проблем, които самите доставчици на култура споделят, че срещат, когато искат
да организират културно събитие извън центъра на града, а именно липсата на място/
сцена в добро състояние, която да може да бъде използвана за тази цел.

Липсата на кои е важно да се запълни?
Пространство за културни събития на открито

26.6%

Пространство за културни събития на закрито

18.2%

Киносалон

17.6%

Музей/галерия

6.3%

Библиотека

6.0%

Читалище

5.0%

Няма такава необходимост

41.3%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Основната липса, която според анкетираните трябва да бъде запълнена в техните
квартали е липсата на пространства за провеждане на културни събития, както на
открито, така и на закрито. Друго нещо, което биха искали да имат в своя квартал
жителите на София е киносалон.
Съвсем нормално, имайки предвид високия процент на отговорилите, че в техния
квартал има читалище, едва 5% отговарят, че този тип институция липсва и трябва
да бъде запълнена в района, в който живеят.
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Важен фактор за осигуряване на достъп до културни събитие е транспортната
свързаност

на

отделните

жилищни

райони.

Доколко сте удовлетворен от публичния транспорт
в квартала, в който живеете

в града като цяло

60%
50.3%

51.4%

50%

40%

39.5%
35.4%

30%

20%
10.4%
10%

7.2%
3.3%

1.0%

0%
Напълно удовлетворен Отчасти удовлетворен

Отчасти
неудовлетворен

Напълно
неудовлетворен

Изградената транспортна мрежа и състоянието на сградите оказва влияние върху
развитието на културния живот. Транспорта и връзката между отделните райони
може да се окаже както пречка за посещаване на културни събития, така и добра
предпоставка за достигане до културния прояви.
Жителите на различните райони в град София изразяват висока удовлетвореност от
публичния транспорт в техните квартали, като половината от тях посочват, че са
напълно удовлетворени, а около една трета от тях са частично удовлетворени. Както
видяхме и в груповите дискусии, добрата транспортна свързаност при две от
изследваните зони се оказва много важен облекчаващ достъпа до култура фактор,
докато за третата зона, именно отдалечеността от центъра на София и недобрата
транспортна свързаност се явяват силна бариера за посещения на културни събития
извън района, в който живеят.
Удовлетвореността от възможностите за културен живот в града като цяло ярко
контрастира на удовлетвореността от тях в квартала на анкетираните. Около 90%
от анкетираните посочват, че са удовлетворени от предлаганите културни събития в
рамките на града, докато удовлетвореността от културния живот в кварталите е
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много ниска. Това отново показва разлика между културното предлагане в центъра и в
периферията на столицата.
Когато става въпрос за възможностите за културен живот удовлетвореността на
жителите на град София значително спада. Половината от анкетираните посочват, че
са неудовлетворени от предлаганите културни събития в техните квартали. Делът на
тези, които са напълно удовлетворени е едва 15%, а на тези, които са отчасти
удовлетворени – 25%.

Удовлетворенот от възможностите за културен живот
70%
58.4%

60%
50%
40%

32.7%
30%
20%

33.0%

25.4%

25.0%

15.5%

10%

6.3%
1.4%

0%
Напълно удовлетворен Отчасти удовлетворен
В квартала, в който живеете

Отчасти
неудовлетворен

Напълно
неудовлетворен

В града като цяло

Най-малка е удовлетвореността на жителите на жилищните райони от състоянието
на улиците и сградите в кварталите. Едва 9% от анкетираните са напълно
удовлетворени от състоянието на улиците и сградите в квартала. Сходна е
удовлетвореността и от улиците и сградите в града като цяло.
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Доколко сте удовлетворен от състоянието на улиците и
сградите
в квартала, в който живеете

в града като цяло

50%
45.5%

45.9%

45%
40%
34.4%

35%
28.6%

30%
25%
20%

16.3%

15%
10%

9.1%

10.2%

8.2%

5%
0%
Напълно удовлетворен Отчасти удовлетворен

Отчасти
неудовлетворен

Напълно
неудовлетворен

В изследването сред творците и доставчиците на култура, проблемът със
състоянието на сградите също излезе на преден план. Наличието и доброто състояние
на места в различните райони се оказва една от основните пречки пред изнасяне на
културни дейности от центъра към периферията на града.

Като цяло, как оценявате културния живот в столицата:
90%

79.8%

80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
11.1%

8.8%

10%
0%
Има повече от необходимите
културни събития

Има достатъчно културни
събития

Няма достатъчно културни
събития
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Изследването ясно показва, положителната оценка и високата удовлетвореност от
общото предлагане на културни събития в столицата. Ако може да се говори за проблем
с предлагането на култура, той по-скоро е свързан с концентрацията в центъра на
града и изключването на периферните райони.

Къде посещавате културни събития в рамките на града:
70%
59.9%

60%

50%
40%
30%
20%
10%

14.8%
10.1%

9.2%
5.4%
0.6%

0%
В моя квартал

В съседен
квартал

В друг квартал

В центъра

Не извършвам
такава дейност

Без отговор

60% от анкетираните споделят, че посещават културни събития в центъра на София.
Значително по-малки са дяловете на тези, които посещават такъв тип събития в
рамките на квартала, в които живеят или друг квартал. Това отново може да бъде
обяснено с липсата на разнообразни културни дейности в кварталите. Интересно е да
се отбележи, че най-малък е делът на отговорилите, че посещават културни събития в
съседни квартали. Това показва, че не просто отделни квартали, а всички жилищни
райони, се характеризират с ниско предлагане на културни продукти, а посещаемостта
е концентрирана основно в центъра. Там, където има някакви културни центрове, те
стават притегателен център за повече от един кварта, което кара хората да ги
посещават.
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Коя от следните две тези за развитието на културните
пространства и събития в София споделяте в по-голяма
степен?
60%
50.7%
50%

48.9%

40%

30%

20%

10%
0.4%
0%
Има остра нужда да се развиват По-добре е да са концентрирани
повече в кварталите
в центъра

Без отговор

Интересно е разделението на анкетираните по отношение на това какво развитие на
културните пространства и събития в София биха желали. Половината от
анкетираните смятат, че има остра нужда да се развиват повече културни събития в
кварталите. От друга страна почти същия дял (48,9%) от анкетираните подкрепят
твърдението, че е по-добре културните събития да са концентрирани в центъра.
Това най-вероятно се дължи на факта, че макар в периферните райони да има нужда от
развитие на културните дейности, то центъра си остава основно и лесно достъпно
място за голяма част от жителите на град София.
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Кога за последен път бяхте в града на:
През последния месец

През последните 3 месеца

През последната година

По-отдавна

Концерт

13.1% 11.2% 15.9%

Кино

27.3%

Безплатно културно събитие на открито 3.8%
5.4% 17.9%

През последните 6 месеца

17.8%

16.8% 10.1% 10.7%

18.8%

Библиотека

14.9%

0%

55.4%

14.9% 10.9% 14.2%

9.8%5.3%
3.1%
4.1%

28.8%

45.7%

Музей, галерия 3.7%
6.7%9.2% 15.3%

Театър, опера или балет

36.9%

34.1%

58.1%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Кога за последно в квартала си ползвахте:
През последния месец

През последните 3 месеца

През последната година

По-отдавна

Пространство за културни събития на открито
2.0%3.4% 4.5%
(сцена)

През последните 6 месеца

6.5%

Читалище 2.0%
1.4%
0.9%
3.0%

Пространство за културни събития на закрито

25.3%

5.0%0.7%
1.1%
3.0%

Киносалон

6.1%

12.4%

8.4%

4.1% 3.0%2.1%
2.4%

Музей/галерия 2.4%2.6%
1.3%
1.1% 5.7%

Библиотека 3.2%1.7%
1.4%
1.1%
0%

5%

15.2%
10%

15%

20%

25%

30%

35%
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VI.

Изследване сред държавни институции, частни организации и
представители на свободна творческа сцена

Екипът на направление „Идентичност и култура“ проведе отделно изследване сред
т.нар. от възложителя „доставчици на култура“ чрез прилагане на качествени
(дълбочинни интервюта) и количествени (анкетно проучване) методи.

А. Качествен метод – дълбочинни интервюта
На база на идентифицираните зони, които бяха обхванати от изследването насочено
към публиките бяха избрани и типологични представители на държавни институции,
частни организации и представители на свободната творческа сцена, с чийто
представители да бъдат проведени дълбочинни интервюта. Основни критерии при
избора на конкретните организации са:

 Да бъдат включени представители на различните изкуства;
 Да бъдат включени представители на частни и на държавни организации;
 Да провеждат културни събития в столицата.
Гледната точка на читалищата върху културната събитийност в
изследваните райони
В хода на изследователската ни работата, разговаряхме с представители
от няколко читалища на територията на зоните, обект на нашето изследване.
Проведохме дълбочинни интервюта с 3 читалища, които се намират в районите:
Кремиковци, Младост и Подуяне, като коментирани бяха дейността, типа
културни събития, организирани в читалищата, начина им на функциониране и
проблемите, пред които са изправени.
Културният календар на читалището, намиращо се в район Кремиковци,
основно следва по-големите църковни и национални празници. Почти всички
събитията са свързани с българските народни обичаи и фолклорният мотив е
основен елемент в тях. Тъкмо към тях читалището смята, че имат и най-голям
интерес местните. В него дейност развиват “самодейци” от певческа група и
няколко танцови групи, които работят в областта на фолклорната танцова и
певческа традиция. Читалището участва в партньорства и “размяна на
културни програми” между десетте читалища от района, както и с район Нови
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Искър, с.Локорско, и Световрачене. Читалището има контакти също така с
Копривщица и Клисура, като отново акцентът на съвместните им дейности и
сътрудничество е върху фолклора.
Поради закриването на множество работни места в града със
затварянето на местния комбинат, който е осигурявал основно препитание за
мнозина в миналото, голяма част от хората са принудени днес да пътуват до
други райони на София, за да работят. Поради тази особеност читалището се
съобразява с работната седмица на пътуващите жители от района, която найчесто е от понеделник до петък, и съответно организират събитията си в
почивните съботно-неделни дни.
Споделят, че за местните е трудно да посещават някои събития,
провеждани в центъра на София, поради отдалечеността на района: “най –

важното е те да идват на място, защото спецификата е такава, че
разстоянието е 22 километра и трябва да се придвижваш с две превозни
средства, за да отидеш например до театър София и до Музикалния театър. И
всички постановки са от 19ч. и като свършат в девет и половина – десет.
Единадесет без 20 е последният автобус. И човек с градски превоз не може да
отиде на такова културно събитие, независимо къде е.“
Читалището разполага с голяма материална база, подходяща за
провеждане на различни събития, сред които и театрални спектакли, но основен
проблем е отопляването на сградата, за което бюджетът не достига.
Театрални представления се състоят 2-3 пъти в годината, но те са играни от
гостуващи трупи от други градове. Изложби на картини и фотоизложби също се
осъществяват, като читалището се стреми да ги комбинира като време с някое
от събитията и концертите, които организират, за да има по-голяма публика -

“Ами повече хора и по-различна публика. Защото едните примерно само от
изложба може да не се интересуват, но като влезе примерно на концерт, като
влезе да види и изложбата, просто по-голям интерес има.”. Стратегията за
комбиниране на изкуствата дава възможност за достигане до по-голяма публика
като по-популярното и по-достъпно изкуство привлича и помага на другото,
което иначе не би могло да достигне до същата по обем аудитория.
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Читалището разполага с необходима техника за прожектиране на филми,
но прожекциите са единствено на документални филми, тъй като наемането и
авторските права за прожектиране на някои от новите филми е прекалено скъпо
и бюджетът им не го позволява.
Като информационни канали за достигане до публиката читалището
използва фейсбук страница и афиши. “И най – вече директния контакт. Самите

самодейци организират родители, близки”. Тъй като, според читалището,
основната пречка пред хората да посещават културни събития е от финансово
естество, те се стремят всички събития да са със свободен вход, което обаче
допълнително

усложнява

въпроса

с

недостатъчното

финансиране

на

дейностите: “И затова, ние което правим, се стараем да го правим без пари,

което не е добре, защото все пак този културен продукт струва доста пари,
неговото създаване. И след това няма възвращаемост. Та дори един концерт да
се проведе, токът който ще се изхаби, е над 200 лв.”
За друг от районите в столицата – Младост, избрахме да проведем
интервю с едно от най-старите читалища, което същевременно е и едно от
„малките“ читалища там, както те сами се определиха. Основен критерий за
това определение е капацитета на залите, с които разполага самото читалище
и съответно публиката, която може да посрещне на своите събития.
Наричат себе си „самодейци“, а събитията, които се организират и тук са
свързани основно с отбелязването на различни празници, с дейността на
библиотеката и на школите към читалището. Жанровото еднообразие на
културни събития е осъзнат избор, който е определен, от една страна, от
липсата на финансови ресурси, от друга, от „очакванията на публиката“ и, от
трета страна, от „повтарянето“ на техни инициативи и тяхното
организиране от други институции.
Интересен акцент на проведения разговор беше, че целият разказ за
работата по културни събития почти винаги препращаше към времеви периоди,
измервани в години и десетилетия назад, а не само за последната една година.
Друг важен акцент е отбелязаната констатация, че ако за минал период от
време най-често са си партнирали с други читалища, училища и районни
администрации, в момента най-често си партнират при организиране на
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културни събития с пенсионерски клубове. В резултат на това не е изненадващо
и, че публиката („нашата публика“) е основно от хора в пенсионна възраст и
родители на деца, които посещават школи в рамките на читалището.
Поради ограничения капаците на залата, с която разполагат, (около 60
човека) към момента те не търсят по-голямо привличане на посетители на
събития. За сравнение в минали периоди (преди десетина години), когато са
разполагали с по-голям финансов ресурс, са провеждали събития с много хора в
зали под наем или на открити пространства. Осъзнавайки ограниченията, които
им налага малката зала, читалището опитва да създаде и публични
пространства, в които да привлече аудитория. До момента са правили опит за
литературно четене на открито в един парк, както и изнасяне на урок по
рисуване извън залата с цел привличане на различна от традиционната публика.
И в това интервю се появи темата свързана с „активността“ на
читалищата. Едно от предложенията им е да се въведат критерии, свързани с
това какви и колко събития организират и това да е фактор за закриване и
преразпределяне на бюджетите на читалища, които съществуват само
проформа, а не реализират никаква реална дейност.
Представителите на читалището определиха живеещите в Младост
като „интелигенция“. За тях това са хора, които приемат посещението на
културни събития в Центъра като своеобразен празничен повод, а не като
проблем, произтичащ от липса на предлагане на разнообразна културна
събитийност в квартала. Според участниците в интервюто, хората изпитват
потребност да се „облекат по-така“ и да „слязат“ в Центъра на столицата и
така „да излязат“ от квартала, където е по-голямото предлагане.
Дотук двата примера показват обичайния начин на съществуване на поголямата част от читалищата на територията на София и крайградските
територии. Те са били изключително иновативни институции, активни и с
видима обществена полза през изминалите два века, но днес все още
продължават да съществуват по начина, по който са функционирали и преди
години, и преди десетилетия. Темите са едни и същи, празниците са едни и същи,
публиките не се променят, а същевременно средата и интересите на младото
поколение днес са напълно нови. Това съществено влияе и на степента, в която
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публиките ги припознават и търсят като културно средище и знаят за
техните дейности и инициативи. Както видяхме във фокус групите, много
често публиките не са информирани за дейността на читалищата или ги
подминават като нещо старо и архаично без дори да си направят труда да видят
техния афиш. На практика обикновено публиките в читалищата са родители и
баби и дядовци на млади творци, близък и тесен кръг около творческите
състави, но не излизат извън това приближение и не се превръщат в
притегателен център за по-широки групи от живущите в квартала.
В хода на провеждане на интервюта с читалища, разговаряхме и с
представител на едно съвсем ново, което се намира на територията на район
Подуяне и е създадено едва през 2014г. Тъкмо този случай се явява като
контрапример на описания дотук характерен начин на функциониране на
читалищата днес.
Младото читалище всъщност е основано от група съмишленици,
обединили се около една обща кауза - да инициират възобновяването на
активността на местното читалище, което помнят от детството си като

“единственото място за някаква култура и просвета извън училището”, което
е предлагало достъп до многообразие от кръжоци, кино, библиотека. “Обаче това

читалище с годините започна да запада. В един момент сградата започна да се
руши, дейностите намаляха и една група приятели – аз и други съкварталци,
решихме да разберем защо се случва така.“ Групата от млади ентусиасти се
сблъсква с липсата на механизми за контрол на читалищната дейност от
местната управа: “Като мислехме, че това е някакъв ангажимент на Общината -

нямахме абсолютно никаква представа от читалищна дейност, не знаехме
въобще какво представлява читалището като юридическо лице - срещнахме се
с нашата районна кметица и тя ни разказа една история, че всъщност от
началото на времето, в което тя е кмет, още от първия мандат, се мъчи да
накара това читалище да работи. Проблемът там, който обаче се среща и в
други читалища в София, впоследствие го разбрахме, не само в София; в цялата
страна е така, че читалищата са един вид юридическо лице с нестопанска цел,
въпреки че имат свой закон, до голяма част се припокриват с тези организации,
които са НПО-тата като фондации и сдружения и всъщност те се

165

СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗКУСТВАТА ВЪРХУ ГРАДА, В
ЧАСТНОСТ НА СВОБОДНАТА ТВОРЧЕСКА СЦЕНА НА СОФИЯ

самоуправляват. Реално няма орган и структура, която да извършва някаква
форма на контрол, това дали читалището работи или не работи и това е по сега
действащия закон. Просто няма, да кажем, някакви норми, които да са разписани
и въз основа на тях да се казва едно читалище дали действа или не действа.”
След като не намират начин да принудят старото читалище да заработи
отново, събралата се група съмишленици основава ново читалище през 2014г.,
като отначало дейността им се развива без налична сграда като материална
база. “И тъй като нямахме място, в което да реализираме своята дейност, това,

което започнахме да правим, е да работим по различни инициативи изнесено – в
училища, с детски градини, в други точки на квартала. т.е. да не се случват
нещата само единствено в една сграда, това което е общо взето като
читалище, като територия, а да се случват на територията на целия район”.
Към настоящия момент читалището е получило подкрепа от Столична
община и предстои откриването на новата му сграда, която да осигури
пространство за развиване на дейностите, които са планирани за реализиране.
Интересни бяха мненията, които местни хора, живеещи около бъдещето
читалище, са изразили по повод на предстоящото му откриване и реализиране
като инициатива в квартала, които показват интереса и нуждата към подобна
институция в модернизиран вариант: “Един баща каза: Аз примерно имам две

деца. Моите деца посещават курсове по английски ама те ходят примерно някъде
да кажем в центъра. Аз ако знам, че има такова нещо тука до блока ми, няма да се
притеснявам и с удоволствие бих ги записал там. Други хора питаха: Ще има ли
библиотека?“.
Основателите на това ново читалище, са и инициатори и създатели на
онлайн платформата “iskrata.bg”, чрез която “стремежът на екипа е

платформата да обхване всички активни читалища и обществени организации
(културни институти, галерии, музеи, театри, НПО и др.) и да служи за подкрепа,
установяване на партньорства, взаимопомощ, сътрудничество, обмяна на опит
и добри практики, стартиране на съвместни инициативи, проекти и работа в
мрежа, чрез електронни инструменти и ресурси”.
В работата си по реализиране на онлайн платформата за сътрудничество
между читалищата и останалите институции, създателите й провеждат
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редица информационни срещи с множество читалища на територията на София
и на страната. Нашият събеседник в интервюто сподели следното наблюдение
от досегашния си опит: “...тука отварям една скоба: нещо, което ние се

опитваме с колегите от читалищата да го разчупим като дейност, защото
повечето читалища, сега не знам дали предвид на това, че хората, които се
занимават с читалищна дейност са на … годините на нашите родители, да... Те
си имат едно тяхно схващане, което за съжаление, не е актуалното за
обществото и очакванията, което има като културен продукт и съдържание.
Това е едното. От друга страна, нали те нямат понятие да кажем от маркетинг,
реклама до такава степен, не знаят как да се продават и се стига до едни такива
разговори, в които казват: Ами примерно, ние имаме да кажем, школа по чужди
езици обаче родителите предпочитат да заведат детето си в някакво друго
място, в езиков център, където таксата, да кажем, е по – висока. Общо взето
преподавателите и системата са едни и същи, но те отиват там. И аз винаги се
опитвам да им кажа: Да, защото тези хора се рекламират и се продават по –
добре. Ние живеем в условията на пазарна икономика. Нали - ти, за да си
конкурентен, трябва да покажеш нещо, което другият няма, за да дойде
потокът при теб. Вие като не се рекламирате и разчитате на това хората да
разберат какво се случва във вашето читалище, като дойдат на място и
прочетат на таблото какви школи и курсове има или като публикувате някакви
кратки такива съобщения във фейсбук страницата си, не очаквайте, че ще
привлечете някаква маса привърженици и участници в този живот, който е на
самото читалище или някаква форма на потребители на услугите, които
предлагате.”
Едно

от

основните

представители на които

предизвикателства

пред

читалищата,

с

разговаряхме, е свързано с недостатъчното

финансиране, което не им позволява да покрият базовите си разходи. Проблемна
в тази връзка е и самата поддръжка на помещенията, в които се осъществява
читалищната дейност, като често затрудненията с отоплението през зимния
период се явяват пречка за осъществяване на някои културни събития.
Възможен изход от ситуацията, активно действащите читалища виждат във
въвеждането на критерии, по които да се определя дали една читалищна
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институция осъществява реална дейност или нейното съществуване е само
проформа. При установяване на неактивност, тя би следвало да бъде закривана,
а бюджетът й преразпределян сред осъществяващите активна културна
дейност. Същевременно обаче от разказаното дотук става ясно, че районните
администрации не разполагат със законови механизми за контрол на дейността
на читалищата, които са със статут на самооправляващи се институции.

Позиции и мнения на творците по повод на осъществяването на културна
събитийност на територията на София и крайградските територии
За да обхванем гледната точка на творците, проведохме редица
дълбочинни интервюта, като имахме възможността да разговаряме, както с
някои районни администрации, които организират културните събития на
територията на районите, в които работят, така и с различни независими
творци и творчески формирования. Интересно е, че и двете страни
коментираха необходимостта от осъществяване на диалог между творците и
местните районни управления, но разбирането за това чия би трябвало да бъде
инициативата

за

подобна

комуникация,

остава

неясно.

Районните

администрации споделят, че липсва значим интерес от външни организации,
които да предлагат провеждането на събития в рамките на териториите извън
Центъра на града. Същевременно творчески организации, локализирани в понецентрални райони, споделят, че местното управление не е проявявало
интерес към тяхната дейност. Следователно налице е една нужда от
осъществяване на комуникация и бъдеща потенциална колаборация между
администрация и творци, за да се състои успешно “изнасянето” на култура и поразнообразна културна събитийност към периферията на града. Насърчаване на
диалога и партньорството между творческите организации и районните
администрации би могло да залегне сред ключовите приоритети в работата по
Визия за София в следващите стъпки.
Творците осъзнават ползите и споделят също и нуждата от комуникация
между самите тях като организации и различни артисти и творчески групи,
които работят в полето на културата. Не веднъж беше споделено мнението, че
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най-оптимален би бил процесът на предоставяне на култура на публиките, при
условие, че самите творци си съдействат - “За мен е много силна крачка в

реализиране на стратегията е да се помисли как ние да защитим това
хоризонтално партньорство, като насърчим организации с различен вид ресурс,
който да споделят помежду си в реализиране на крайната цел. Аз имам
пространство, ти имаш хубав продукт или талант, трети има техника, която
ни позволява да го направим, четвърти има студио за звукозапис, тоест…как ние
да насърчим тези оператори, те да си партнират. И за мен, в това, от една
страна, винаги има една дългосрочност, от друга страна - този ресурс не се
губи, за всеки хванат по отделно, когато сам прави проекта си, извън това
партньорство, статистиката показва, че продуктът, който се произвежда –
умира бързо.”
Насърчаването

на

партньорства

между

отделните

творци

и

създаването на съвместни събития или творчески продукти също би могло да
залегне при финансиране на бъдещи проекти като се създават модели, в които
творците от различни изкуства организират общи събития и по този начин
взаимно си съдействат, обменят и взаимно увеличават аудиториите си.
Културното предлагане в периферните райони на София и цялостното му
децентрализиране е основна тема за нашето изследване, по която потърсихме и
мнението на самите творци. Участниците в изследването потвърдиха, според
своя опит, че има съществуваща тенденция на струпване на културна
събитийност в Центъра на града, чието количество и многообразие осезаемо
надхвърля предлаганите възможности в останалите райони. Същевременно
обаче част от творците правят разграничения по отношение на публиката
спрямо местоживеенето й. По-скоро разлика се прави по линията: “култивирана”
публика - хора, придобили навика и потребността от регулярни посещения на
културни събития, и “некултивирана” - такава, която не е имала достатъчно
задълбочен и траен досег с култура и изкуство. Това делене често, но със
сигурност не непременно, съвпада с мястото, което основно се обитава. В едно
от интервютата наш респондент споделя по темата: “Т.е. ако живееш на

Раковска, ти със сигурност ще си свикнал да ходиш на театър, просто защото
там са всичките театри или поне болшинството. Нали, като живееш в Люлин
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първа част и там си израсъл, и това не ти е част от ежедневието - може би и
тази потребност няма да се е родила в теб или няма да е толкова силна. За мен е
въпрос на среда.”
Макар и в част от интервютата, разликите да са дефинирани през
територии, те все пак се мислят като отражение на въздействието на
социалната

среда,

социалния

статус,

влиянието

на

семейството

и

референтната група и др.
Подобни дадености на средата към този момент - такава, каквато е, а
именно с по-малко разнообразие на културната събитийност и съответно “понекултивирана”

публика

в

периферните

райони,

според

мнозина

от

доставчиците на култура, могат да бъдат преодолени като “самото изкуство

отиде при хората”. Така например Столична библиотека самостоятелно
финансира и развива дейност чрез “Библиобус” - мобилна библиотека, която
посещава на място училища и детски градини. Практиката досега на
“Библиобуса” доказва нуждата от запознаване и приучаване на навици за
потребление на култура и културни продукти още в най-ранна възраст. Нашият
респондент от Столична библиотека ни разказа за скорошен показателен
случай: “Всъщност идеята за “Библиобуса” се разшири – от по-отдалечени

места и може би както съм си мислела, че трябва да се ходи някъде, където
хората са по-малко подвижни - напр. старчески домове, се оказа, че също е много
по-ефикасно, когато отиде някъде “Библиобусът” в двора на някое училище.
Децата страшно много се радват, записват се за читатели, взимат си книжки
от “Библиобуса” и после идват да ги връщат тука на място. Или пък там в
Столична библиотека. Наскоро ходихме, миналия месец, във Френската гимназия,
която знаете, че е на Раковска - там, съвсем близо до Столична библиотека. И от
там също имаше ученици, в по-горен клас, които се записаха и започнаха така –
редовно да си.., да станат читатели на библиотеката – да си ходят редовно
като такива, да ползват библиотеката.”
Именно темата за нуждата от осъзнато и целенасочено създаване на нови
публики често се подемаше и от творците, с които разговаряхме. Според тях
подобно изграждане на навик би следвало да се случи, чрез последователност в
провеждането на дадени културни събития, като еднократни мероприятия не
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биха имали нужния ефект. Съответно е необходимо да бъде съставен,
финансиран и следван определен план, който целенасочено да въведе новите
публики в света на културното многообразие.
Докато в периферията целта по-скоро е осъществяването на досег на
публиката с изобщо каквото и да е изкуството, то в Центъра творците
разпознават публиката като по-критично настроена - качество, което може да
бъде развито едва след осигурен достъп до по-широк набор от културни
продукти, между които потребителят да може да избира.
При подбора на респондентите за настоящото изследване, целта на
нашия

екип

беше

да

обхване

творци,

които

имат

реален

опит

с

осъществяването на културна дейност и в райони, различни от централния
градски. Така в случаите, в които самата дейност предполага локализиране на
точно

определено място, културните

дейци признаваха, че

по-скоро

съответната материална база, намираща се в дадения район, е предрешила
избора за това къде да развиват дейността си, отколкото самата локация.
Също така те споделяха, че публиката на техни събития е от хора, които с
години ги посещават и мнението на творците беше, че ако продуктът, който
се предлага е стойностен, а името на твореца е вече наложило се, то публиките
са готови да ги последват, без значение от локацията, на която се случва
събитието.
Все пак нашите респонденти признават, че едно от основните
неудобства при провеждане на културни събития в по-отдалечените от
Центъра локации, е свързано с придвижването на публиките, които не живеят в
същия района. В тези случаи наличието на метро в близост до съответното
място, благоприятства осъществяването на начинанието. “За мен един голям

комуникатор на хора е метрото. Ако се вземе то, тъй като го използват 80% от
хората, без значение от социалния статус, защото хората решават да си
оставят колите за да спестят време, може би то е инструмент, който би
спомогнал за това децентрализиране” - споделя респондент. Друга идея, която
би могла да подобри инфраструктурно и да стимулира изнасянето на културни
продукти в периферията, подобрявайки достъпа до тях, е изграждането на “Арт
линия”, според друг от нашите респонденти: “...дайте ми транспортна линия,
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която да е рекламирана в обществените канали, за да се стигне до там. Аз мога
да си я платя, ама то трябва да се знае, че има автобусче – като нощните
автобуси – да има място за арт събития.”
Препятствие, която усложнява изнасянето на култура в периферията,
творците виждат в липсата на материална база и места, готови да посрещнат
нуждите им и тези на съответния културен продукт. Най-осезаем е проблемът
при сценичните и визуалните изкуства, чиято специфика предполага
зависимост от самото място на провеждане. Според мнение, споделено в едно
от проведените интервюта, смислено е да се инвестира в изграждането на
подобни центрове, които да оформят общности около себе си: “Всичко е до

създаване на общности … виждате как около Червената къща се оформя такава
еко система, около Дерида и ДНК, също се оформя. Много е важно инвестицията в
инфраструктура, структурното финансиране към организации, които са
независими… Но тези малки оператори, ако получаваме някаква подкрепа да
поддържаме тези центрове, те ще са много повече. Защото различните
финансирания са целеви. Плюс е, че Общината прие поправка, в която културни
оператори приемащи имоти на Столична община, ползват някаква отстъпка.
Това е крачка напред, но когато ние имаме помощ за поддържане на тези 4 стени,
те ще се превърнат в много повече стени. Ще се превърнат в организации, в
които се произвежда. Тези общности ще започнат да комуникират помежду си,
ако има и насърчаване между различните центрове и организации да си
комуникираме чрез партниране... за да може публиките да преливат, а и самите
центрове постоянно да мотивират нови хора да се вливат в тези общности.”
Възможен вариант, теоретично, за реализиране на подобни центрове и
редица културни събития са читалищата и действащите общински културни
институти по места. Нашите интервюта с читалища от периферията обаче
показват, че те не рядко не са готови да посрещнат не само специфичните
нужди на една изложба, например, при която е необходимо да може да се гарантира
правилното съхранение и излагане на предоставените творби, но често не
могат да обслужват и съвсем елементарни нужди като това да се осигури
топлина в салона, за да може да се състои дадено представление или пърформънс,
например. В не малко от случаите, въпреки налично пространство за подобни
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събития, определено в дадено читалище, то все пак е неизползваемо, поради
проблеми от типа на неработещо отопление на залата или проблеми с целостта
на помещението и състоянието на сградата.
Често засягана тема в проведените интервюта беше тази за маркетинга
и рекламирането в сферата на културата. Творците високо оценяват
значението и влиянието на добрата реклама за успешното популяризиране на
събитията и културните продукти и достигането им до крайния потребител.
Споделено беше твърдението, че е релевантно практики от бизнеса и
икономиката да се пренесат и в полето на културата, като започне да се мисли
и “за културно предприемачество и маркетинг стратегии, които да мотивират

хората” и да допринасят за по-голяма посещаемост на културните събития.
Идеята да бъдат включени маркетинг специалисти в процеса беше защитена с
това, че “много често, когато говорим за пазар на изкуства, това не е нищо

повече от това произвеждащия култура да срещне интересите на търсещия
култура”.
Самото атрактивно и естетизирано представяне на културните
продукти също играе важна роля - оформлението трябва да бъде привлекателно
за публиката. Това е нещо, което липсва към момента, според интервюираните.
Възможностите, които интернет в цялост и едни от най-използваните
социални мрежи, като “Facebook” и “instagram”, дават за популяризиране на
творци и събития също биват отбелязани и положително оценени от
творците.
Гледната точка

на районните

администрации

върху

културната

събитийност в изследваните райони
В рамките на проучването бяха интервюирани и служители в
администрациите, отговарящи за културния календар на два района, които се
различават както по пространствена отдалеченост от центъра на София, така
и по тип на попадащите в техния обхват квартали и населени места.
Обединяващият фактор и за двата района е фактът, че при създаването
на годишните календари със събития винаги присъстват ежегодни чествания
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на празници (Коледа, Нова година, 1 март, Великден и др.). Традиционните празници
са задължителна част от културния календар, независимо от това кой е
районът и доколко е отдалечен от центъра на столицата. Но докато за едни
райони те са част от голямо жанрово разнообразие, в други случаи те са
основният или дори единственият вид събития, които се организират –
„Фолклор. При нас, на територията на района, е силно развит българският

фолклор, без значение дали е танцов, дали е певчески“.
Представителите на „градски район със селски тип“ акцентираха, че
събитията с фолклорни мотиви са не само очаквани от публиката да се случат
ежегодно, но и са най-харесвани и посещавани. Те са и мястото, на което се
събират местните жители, за да се „видят“.
Основните проблеми посочени от тези администрации, по отношение на
организирането и провеждането на културни събития, от една страна е
фактът, че работят в среда с ограничени ресурси – финансови, човешки
ресурси, както и инфраструктурни. От друга страна, липсва и значим интерес
от външни организации, които да предлагат провеждането на събития в
рамките на района. Ако все пак има предлагане, то не е от столични творчески
организации, а от други градове от страната. „Центърът е топ място. Всички,

като НПО-та, организации и въобще без значение какви, с какъв статут са,
всички искат да се покажат по центъра и на ключови места, в по-централните
райони.“
Читалищата са местата, на които се случват основна част от
културните събития в този район (извън тези организирани от самата районна
администрация). Спецификата е в сезонността на част от събитията –
организират се театри и прожекции основно в периоди, в които не е необходимо
отопление на залите. И точно поради факта, че читалищата са основен
двигател на културния живот в района е и много отчетлива констатацията, че
има „не изпълняващи функциите си“ читалища - „Това да ги накараш да работят

поне малко е изключително трудно, да не кажа невъзможно“.
В другия район на София разнообразието от културни събития е ясно
заявено: „Изложби, концерти, театър, фестивали, фотография, спектакли за

деца, кино, тържества по повод бележити дати, събития и годишнини, панаири,
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базари, майсторство в различни области – творчески работилници, спортни
събития и участия в съревнования за деца и възрастни, фестивал и изложение на
местни традиции, исторически разходки в София, исторически възстановки...“
Отличима е и разликата в това, с кои и какви организации си партнират
местните администрации. Освен читалищата тук присъстват и творчески
организации и институции като Софийски духов оркестър, Националният
музикален театър "Стефан Македонски" и др.
„Условията на градската среда сами по себе си създават основа за

развитието на културата“ е една от констатациите, които самата
администрация

дава

по

отношение

на

това

какви

са

основните

предизвикателства при работа по организация и провеждане на различни
мероприятия.
Очаквано в районите с по-активно предлагане и публиката е поразнообразна. Ако в другия се говореше основно за това кои от местните
жители посещават събитията (по-възрастни и млади родители с деца), то тук
говорим за по-голям кръг публика – „Местни посетители, посетители от
околните селища, от страната, случайни посетители“.
Реализацията на идеи е другата сфера, в която отново има различие. В
района обхващащ преобладаващо „селски тип“ населени места (според
собственото им определение) има серия от инициативи, които биха искали да
организират и проведат, но все още не са успели - като лятно кино, създаване на
културно-информационен център. Но очакването е все пак и тези събития да се
реализират – „Ако не е тази година, ще бъде след година – две според зависи от

възможностите ни като човешки ресурс, като финанси и така.“ Същевременно
в другия район няма „идейна културна концепция, която до момента не сме я

реализирали“.
В заключение, и в проведените интервюта с представители на районни
администрации, както и в проведените групови дискусии с жителите на
районите, отчетливо се виждат разликите по отношение на предлагането на
културни събития в различните райони и на предлагането в централните
градски части. Тези разлики в голямата си част са в пряка зависимост от
пространствената отдалеченост или близост на района до центъра на София,
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но и от наличната инфраструктура и социалния профил на публиките.
Насърчаването на културното предлагане в периферните райони обаче може да
стане чрез по-голям диалог и сътрудничество между районните администрации
и творците и търсене на съвместни проекти и симбиоза, в които в максимална
степен да се използват и развият наличните ресурси (зали, пространства) като
се формира и развива нагласа за културно потребление сред местните жители.
Б. Количествен метод – анкетно проучване
На база на анализа на получената информация от дълбочинните интервюта беше
структурирана

анкетна

карта

за

online

проучване

сред

организации

организиращи и провеждащи културни събития в столицата. За целите на
проучването беше създадена и база данни, в който са включени читалища,
функциониращи на територията на София, театри, кино центрове, организации,
реализирали проекти по Столичната програма „Култура”, творци и др.
Анкетното проучване беше проведено през месец декември 2018г.
Профил на анкетираните институции
Вашата организация е?
Сдружение или фондация по ЗЮЛНЦ

38.8%

Частна организация

36.9%

Държавен културен институт

6.8%

Читалище

Учебно заведение

Общински културен институт
0.0%

5.8%

3.9%

1.0%
5.0%

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
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Настоящото изследване беше проведено сред представители на различни
организации, които имат отношение към създаването на културния живот в
столицата. Преобладаващата част от анкетираните са представители на
сдружения/ фондации по ЗЮЛНЦ и представители на частни организации.
Следващи по дял са държавните културни институти и читалища. С най-малки
дялове съответно остават учебните заведения и общинските културни
институти.
Предлагани културни събития и тяхното финансиране
Какви културни събития организирате и провеждате най-често?
Изложби

34.0%

Мултижанрови събития

26.2%

Фестивали - музикални, фолклорни и др.

25.2%

Театрални представления

21.4%

Литературни събития

19.4%

Танцови представления

18.4%

Кино прожекции

18.4%

Концерти (от всички жанрове - рок, поп, джаз, хип
хоп, DJ па

16.5%

Представления на открито

8.7%

Традиционни събори и чествания на празници
(Гергьовден, 24 м

5.8%

Районни празници

3.9%

Оперни постановки

1.9%

Друго

12.6%
0%
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Когато става въпрос за типа културни събития, които анкетираните
институции предлагат, се наблюдава разнообразие от дейности. Една трета от
анкетираните посочват, че най-често организират изложби, а около 26%
споделят, че организират мултижанрови събития. Следващите най-често
организирани културни събития са фестивали, театрални представления,
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литературни събития, танцови представления и кино прожекции. Най-рядко
организираните събития са оперни постановки и районни празници.

В кои райони на София най-често/ основно провеждате културни
събития?
Средец

31.1%

Триадица

23.3%

Оборище

19.4%

Сердика

16.5%

Лозенец

16.5%

Подуяне

7.8%

Красно село

7.8%

Изгрев

7.8%

Студентски

6.8%

Възраждане

6.8%

Надежда

5.8%

Младост

5.8%

Искър

5.8%

Витоша

5.8%

Овча купел

4.9%

Люлин

4.9%

Слатина

3.9%

Нови Искър

3.9%

Панчарево

2.9%

Илинден

2.9%

Банкя

2.9%

Кремиковци

1.9%

Красна поляна

1.9%

Връбница

1.0%
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Районът, в който най-често анкетираните институции организират и
провеждат културни събития е Средец. Като други райони с по-високо
предлагане на културни събития се открояват Триадица, Оборище, Сердика и
Лозенец. Това показва, че има натрупване в централните части на града, докато
периферните части остават на заден план и в тях не се организират много
културни събития.
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Как финансирате дейността си?
Програма Култура на Столична община

43.7%

Проектно финансиране, различно от програма
"Култура"

36.9%

Спонсори

34.0%

Държавни бюджетни средства

25.2%

Продажба на билети

24.3%

Културен календар на СО

14.6%

Общински бюджетни средства

3.9%

Друго

14.6%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Преобладаващата част от институциите, които създават и разпространяват
различни културни продукти, финансират дейността си основно чрез програми
и проекти. Половината от анкетираните представители на институциите
посочват, че финансират дейността си чрез Програма Култура на Столична
община, а около 37% чрез друго проектно финансиране, различно от тази
програма. Така Програма Култура на Столична община, както и други програми,
финансиращи създаването на културни продукти, се оказват съществен
фактор за съществуването и развитието на културния живот в столицата.
Друг много важен фактор се оказват спонсорите, чрез които една трета от
анкетираните финансират дейността си.
Оказва се, че институциите не разчитат основно и само на продажбите на
билети, за да финансират своята дейност. Продажбите на билети съставляват
една малка част от нужните средства за финансиране, като най-често са
допълнение с финансиране по програма и проект, или финансирани от спонсори.
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Как информирате хората за събитията, които
организирате?
Чрез социалните мрежи

73.8%

Чрез приятели и познати

47.6%

С афиши и плакати

45.6%

С печатни материали

35.9%

Чрез реклами в интернет

35.9%

Чрез културни гидове (напр. Програмата)

31.1%

Чрез сайтове на културни институции

31.1%

С реклами по радио и/или телевизия и/или
периодични издания

28.2%

С разпространителите на билети

9.7%
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Социалните мрежи са каналът, чрез който най-голям дял от анкетираните
творци информират хората за събитията, които организират. Интересно е да
се отбележи, че половината от анкетираните разчитат на приятели и познати
за разпространяване на информация за предстоящи събития.
Други важни канали, чрез които институциите информират за събитията са
афиши и плакати и различни печатни материали.
Една трета от анкетираните използват културни гидове, сайтове на културни
институции и различни реклами по радио/ телевизия, за да информират
публиката за дейностите, които организират. Най-малък остава делът на
посочилите, че информират публиката чрез разпространителите на билети.
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Проблеми при реализирането на културни събития

Кои са основните проблеми, които срещате в работата си?
Липсата на финанси

62.1%

Високи разходи по организацията и провеждането на
културните събития

33.0%

Липса на сигурност и устойчивост в постигането на
желаните резулати

21.4%

Нелоялна конкуренция

13.6%

Липса на интерес (намаляващ интерес) в хората към
културните събития

10.7%

Организационни проблеми

8.7%

Друго

12.6%
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Основният проблем, които анкетираните срещат в работата си е липсата на
финанси. Други често посочвани проблеми са високите разходи по организацията
и провеждането на културни събития, както и липсата на сигурност и
устойчивост в постигането на желаните резултати. От друга страна, наймалък дял от анкетираните посочват, че имат организационни проблеми и липса
на интерес в хората към културните събития.
Това отново ясно показва значението на финансирането за развитието на
културния живот. Докато съвсем малка част от анкетираните посочват, че
имат проблеми при организирането на различни дейности, то те са почти
единодушни в това, че липсата на средства за финансиране на конкретната
дейност е основната пречка за тях.
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С какви проблеми се сблъсквате при организиране на културни събития
в центъра на София?
Липса на финансиране и спонсори

51.8%

Високи разходи за залите и помещенията

32.5%

Високи разходи за провеждане на събития

27.7%

Трудности при осигуряване на подходящи зали/ места за
провеждане на събитията

22.9%

Трудности да рекламираме и популяризираме събитието

20.5%

Лошо състояние на залите, помещенията и оборудването

19.3%

Липса на сцена/ пространство за провеждане на събития

16.9%

Липса на необходимото техническо оборудване (техника
за озвучаване, осветление и др.)

15.7%

Транспортни проблеми

14.5%

Ниска посещаемост на събитията

14.5%

Неотоплени зали и помещения в зимния сезон

12.0%

Липса на публика и интерес към културни събития

12.0%

Труден достъп до залите и несъответствието им със
нуждите и спецификите на публиката (за възрастни хора,
за майки с детски колички и др.)

7.2%

Организацията не провежда събития в центъра

6.0%
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С какви проблеми се сблъсквате при организиране на културни
събития в кварталите/ районите на столицата (извън центъра)?
Липса на финансиране и спонсори

33.7%

Ниска посещаемост на събитията

25.3%

Транспортни проблеми

19.3%

Липса на публика и интерес към културни събития

18.1%

Трудности при осигуряване на подходящи зали/
места за провеждане на събитията

18.1%

Организацията не провежда събития в кварталите/
районите извън центъра

16.9%

Трудности да рекламираме и популяризираме
събитието

16.9%

Лошо състояние на залите, помещенията и
оборудването

14.5%

Труден достъп до залите и несъответствието им със
нуждите и спецификите на публиката (за…

13.3%

Неотоплени зали и помещения в зимния сезон

12.0%

Липса на необходимото техническо оборудване
(техника за озвучаване, осветление и др.)

10.8%

Високи разходи за провеждане на събития

10.8%

Липса на сцена/ пространство за провеждане на
събития

8.4%

Високи разходи за залите и помещенията

6.0%
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Проблемът за липса на финансиране и спонсори излиза на преден план отново
когато става въпрос за организиране на събития както в центъра, така и в други
квартали. С изключение на проблема с финансирането, се анкетираните
посочват различни проблеми в зависимост от мястото, където се организират
събитията.
Докато основни проблеми при провеждане на културни събития в центъра
открояват високите разходи за зали и за провеждане на събитията, то при
провеждане на събития в други квартали в София основните проблеми са
свързани с ниската посещаемост на събития, липсата на интерес към културни
събития и транспортни проблеми.
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Други проблеми, които анкетираните срещат независимо от мястото на
провеждане на събитията са свързани с намирането на място на провеждане на
събитията, което да е в добро състояние и рекламирането и популяризиране на
събитията.
Когато става въпрос за промените в средата и условията на работа, които биха
благоприятствали развитието на културната дейности се открояват няколко
акцента:
o Финансиране
Една от промените, които анкетираните биха искали е увеличаване на
средствата за културни дейности. Но освен това част от анкетираните
споделят, че биха искали по-дългосрочно финансиране за продължителни
дейности или финансиране не само на проекти, а на организации с дългосрочен
план за дейности, което да позволи стратегическо планиране на тяхната
работа.
Анкетираните засягат и въпроса с частичното финансиране на културни
проекти, при които се финансира само процент от исканата сума, което от своя
страна отново поставя проблема за намиране на всички нужни средства и
съответно застрашава качеството или изобщо реализирането на даден
културен проект.
Други

промени,

които

анкетираните

посочват

се

отнасят

към

кандидатстването по различните програми и са свързани със създаването на
по-улеснена процедура за кандидатстване и по-ясни критерии за оценка на
проектните предложения.
o Създаване на цялостна културна политика
Част от анкетираните посочват като желана промяна създаването на
цялостна културна политика, която да създаде условия за дългосрочно планиране
и подкрепа на културни организации и дейности.
Представителите на организациите посочват, че биха желали да бъдат
създадени условия за партньорство между държавни и общински структури и
неправителствения сектор, както и да бъдат изработени механизми за
поощряване на подкрепата на частния сектор в културния живот.
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Друг важен аспект е създаването на възможност за публично-частно
партниране при използване на сграден фонд, инфраструктурен и финансов
ресурс и създаването на съдържание в областта на културата.
o Създаване на по-добри условия
Не на последно място, една важна промяна, която анкетираните биха искали е
създаване на нови мести/ зали/ сцени за провеждане на културни събития и
поддържане/ модернизиране на вече съществуващите такива.

Има ли райони, в които сте искали да реализирате културно
събитие, но не сте успели?

12.0%
21.7%

66.3%

Да

Не

Без отговор

Преобладаващата част от анкетираните посочват, че няма райони, в които са
искали да реализират културно събития, но не са успели.
Районите, в които част от анкетираните посочват, че не са успели да
реализират културно събитие са: Люлин, Младост, Център, Витоша, Надежда,
Нови Искър, Факултета – Илиянци, кв. Иван Вазов, Гео Милев, Красно Село.
Като основна причина за неуспеха те посочват липса на финансиране и подкрепа.
Като друга пречка може да бъде отбелязана липсата на съдействие и
координация от страна на общински звена и районни културни домове.
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А каква беше основната причина?
Липса на финансиране и подкрепа

27.8%

Липса на съдействие от страна на районните
културни домове

5.6%

Липса на координация на общински звена

5.6%

Страх

5.6%

Незаинтересованост у организаторите - училищните
ръководства

5.6%

Липса на свободна зала

5.6%

От програма "Култура" заявиха, че нямам право да
получа отговор

5.6%

Без отговор

38.9%

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%

% от отговорилите с "Да" на въпрос 7

Публика, която посещава културни събития
Според вас, има ли разлика между публиката, която посещава
културни събития в центъра на София и тази, която присъства на
събития в други квартали на столицата?

15.7%

25.3%

59.0%

Да

Не

Без отговор
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Около 60% от анкетираните смятат, че има разлика между публиката, която
посещава културни събития в центъра на София и тази, която присъства на
събитията в други квартали.
o Публиката в центъра на София
При определяне на характеристиките на хората, които посещават културни
събития в центъра могат да бъдат откроени две основни линии:


По-голям интерес към културата – публиката в центъра е
характеризирана като притежаваща добро образование, имаща
постоянен интерес към изкуството и културата, притежаваща
съзнателен вкус и изграден усет за естетика към поднесеното
съдържание. Други характеристики са високата информираност
относно културното предлагане, разнообразните културни интереси
и интересът към нови форми в изкуствата, което води до
възможността да направят целенасочен подбор на събитие което да
посетят.



Част от анкетираните пък смята, че няма разлика в публиката в
центъра и тази в останалите квартали. Публиката зависи основно от
типа събитие. Важен акцент, които те засягат е, че просто центъра
се оказва най-достъпен както за работещите хората, така и за всички
останали групи.

o Публиката в други квартали на столицата
За разлика от публиката в центъра, тази в другите квартали е описвана като
притежаваща по-случаен характер, тоест тя посещава спорадично и случайно
различни събития, без да прави целенасочен избор на база различна информация и
интереси в областта на културата. Тя е описвана и като по-демотивирана и
неинформирана, непритежаваща изразен интерес към културни събития. Важно
е да се отбележи, че дори част от анкетираните отбелязват, че всичко това е
резултат от концентрирането на културни събития в центъра на София и
съответно тяхната изолираност.
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Използвате ли някакъв механизъм за проучване на вкусовете и
интересите Вашите публики и/или осъществяване на обратна
връзка с тях?

21.7%

15.7%

62.7%

Да

Не

Без отговор

Около 60% от анкетираните посочват, че използват механизми за проучване на
вкусовете и интересите на тяхната публика и за осъществяване на обратна
връзка. Основните механизми, който използват за проучване и обратна връзка са
въпросници/ анкети, директна комуникация и социални мрежи.
Какви механизми използвате за проучване и обратна връзка с
публиката?
Въпросници/ анкети

36.5%

Директна комуникация.

28.8%

Социалните мрежи

23.1%

Интервю

3.8%

Интернет, имейли

3.8%

Създаваме програма 6 месечна за създаване на
професионална п

1.9%

Уоркшопи и връзка на място с тях в личен разговор

1.9%

Наблюдаваме какво се търси на пазара.

1.9%

Поддържаме статистика

1.9%

% от отговорилите с "Да" на въпрос 9
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До каква степен публиката, която посещава вашите събития в
центъра на София притежава следните характеристики?
Високо образование

67.3%

30.9%

Активни по отношение на културата и
изкуството

66.7%

29.8%

Позитивна/ Добронамерена публика

64.8%

Заинтересовани от развитието на културата и
изкуствата

60.0%

Млада публика
Хора, които се занимават професионално с
култура и изкуство

Хора, които търсят развлечение и отмора

27.8%

Детска публика

25.9%
22.6%

5.6%
0.0%

44.4%

36.4%
33.3%

1.8%

38.2%

48.1%

Хора с висок социален статус

Обикновени хора

27.8%

1.8%

7.4%

56.4%
44.4%

5.5%
18.5%

61.1%
40.7%
52.8%

Хора с добри финансови възможности

18.9%

60.4%

Възрастна публика

17.9%

64.3%

9.3%
24.1%
20.8%
18.9%
16.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Във висока степен

Донякъде

В ниска степен

Не притежава характеристиката

Характеристиките, които преобладаващата част от анкетираните смятат,
че се отнасят в най-голяма степен за публиката в центъра са високо
образование, активни по отношение на културата и изкуството, позитивни и
заинтересовани от развитието на културата.
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До каква степен публиката, която посещава вашите събития в
квартали или райони извън центъра на София притежава
следните характеристики?
Позитивна/ Добронамерена публика

56.1%

Обикновени хора

39.0%

47.5%

Хора, които търсят развлечение и отмора

37.5%

40.5%

Детска публика

30.8%

Заинтересовани от развитието на културата и
изкуствата

30.0%

Активни по отношение на културата и
изкуството

20.5%

Възрастна публика

19.5%

Високо образование

18.9%

Хора, които се занимават професионално с
10.5%
култура и изкуство

12.5%

48.6%

36.6%

Млада публика

2.4%

8.1%

41.5%

19.5%

46.2%

17.9%

40.0%

22.5%

46.2%

28.2%

63.4%

14.6%

67.6%
34.2%

Хора с висок социален статус 8.6%
Хора с добри финансови възможности 5.6%

8.1%
47.4%

51.4%
52.8%

34.3%
36.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Във висока степен

Донякъде

В ниска степен

Не притежава характеристиката

Характеристиките, които преобладаващата част от анкетираните смятат,
че се отнасят в най-голяма степен за публиката в другите квартали са
позитивна, обикновени хора, хора, които търсят развлечение и отмора.
Тези отговори отново потвърждават описаните по-горе разлики между
публиките в центъра и в останалите квартали.
Друга интересна разлика е, че анкетираните посочват, че докато публиката в
другите квартали е описвана и като детска и млада, то тази в центъра е
описвана като състояща се от хора, които се занимават професионално с
култура и изкуство.
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Развитие на дейността и културния живот
Планирате ли през следващите няколко години да разширите
своята дейност с културни събития/ дейности в т.нар. периферия
на София (райони извън централните)?
35.0%
30.1%
30.0%

27.7%

27.7%

25.0%

20.0%
14.5%

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Да

Може би

Не

Без отговор

Около 30% от анкетираните дават положителен отговор и планират през
следващите няколко години да разширят своята дейност с културни събития в
периферията на София, докато 15% категорично нямат такива планове. Важно е
да се отбележи, че една трета от анкетираните не дават категоричен отговор
и се колебаят.
Като основни фактори, които биха мотивирали анкетираните да разширят
своята дейност в периферията на София е целевото финансиране на събития
точно в тези райони и инициативност и желание на жителите на района.
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А какво би Ви мотивирало да го направите?

Целево финансиране на събития точно в тези райони

27.7%

Инициативност/ покани/ желание на жителите на
кварталите за провеждане на събитие от нашата
организация

24.1%

Подобряване на инфраструктурата, в която може да
се провеждат (зали, открити сцени и др.)

19.3%

Нищо не би ме мотивирало, защото спецификата на
дейността ни не позволява провеждане на събития
извън центъра
0.0%

4.8%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Как бихте оценили възможностите за развитие на творчески
организации като вашата през последните години?
30.0%

27.7%

26.5%
25.0%

20.0%

18.1%

19.3%

15.0%

10.0%

8.4%

5.0%

0.0%
Подобряват се

Остават същите
добри

Остават същите
лоши

Влошават се

Без отговор

Преобладаващата част от анкетираните дава положителна оценка за
възможностите за развитие на творчески организации, като 26,5% от тях
смятат, че се подобряват, а 18,1%, че остават същите добри.
19,3% от анкетираните смятат, че възможностите остават същите лоши, а
8,4% смятат, че се влошават.
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Кои според вас трябва да са основните приоритети в развитието на
културния живот в столицата?
Подкрепа за млади творци

53.0%

Отделяне на средства за подкрепа на творческите
организации

53.0%

Подкрепа за независими артистични организации

49.4%

Създаване на благоприятни условия за
популяризиране на културни събития

49.4%

Обновяване и развитие на културната
инфраструктура (сграден фонд, зали, места на
открито и др.)

47.0%

Стимулиране на представянето на нови и различни
културни форми и жанрове, иновативни и
експериментални проекти

44.6%

Изграждане на мрежи, инкубатори, клъстери, които
да създадат база за устойчиво

42.2%

Осигуряване на достъп до културни събития на
граждани с увреждания

42.2%

Осигуряване на достъп до културни събития на
граждани с ниски финансови възможности

41.0%

Създаване на единна платформа за актуална
информация и популяризиране на всички културни
събития и продукти в рамките на Столицата

38.6%

Подкрепа на творческите организации за развиване
на дейност в периферията на София и в райони на
столицата с недостатъчно културно предлагане

38.6%

Подкрепа за развитието на културни мениджъри в
творческите организации чрез обучения, обмен на
добри практики и др.

33.7%

Стимулиране на създаването на културни продукти и
услуги в интернет среда и достъпа до тях

28.9%

Развитие на възможности за активно участие в
културния живот

24.1%
0%
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Основни приоритети в развитието на културния живот в столицата, според
анкетираните трябва да бъдат подкрепата на млади творци и отделяне на
средства за подкрепа на творческите организации. Като други важни
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приоритети се очертават подкрепа за независими артистични организации,
създаване на благоприятни условия за популяризиране на културни събития и
обновяване и развитие на културната инфраструктура (сграден фонд, зали,
места на открито и др.).
Най-малко посочвани приоритети остават развитието на възможности за
активно участие в културния живот и стимулиране на създаване на културни
продукти и услуги в интернет среда и достъпа до тях.
Каква подкрепа очаквате, за да развивате своята дейност в рамките
на София?
Финансова подкрепа

54.2%

Подкрепа при реализиране на иновативни и
експериментални проекти

39.8%

Получаване на административни облекчения при
реализиране на дейности с пряк положителен ефект
(напр. облагородяване) върху градската среда и
пространства в София

30.1%

Платформа/ място за популяризиране на дейността ни

30.1%

По-лесен достъп (административен) до места за
провеждане на културни събития

27.7%

Създаване на мрежа от организации, които работят в
нашата сфера на изкуство

26.5%

Подкрепа (получаване на административни
облекчения) при наемане на млади творци

25.3%

Провеждане на обучения, за да повишим
компетентността си по културен мениджмънт

20.5%

Нямаме нужда от подкрепа за развиване на дейността
си в София

2.4%
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Основната подкрепа, която анкетираните очакват, за да развиват дейността
си е финансова. Анкетираните посочват, че биха желали да получат е подкрепа
при реализиране на иновативни и експериментални проекти, административни
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облекчения при реализиране на дейности с пряк положителен ефект върху
градската среда, както и платформа/ място за популяризиране на тяхната
дейност.
Партнирате ли си със Столична община или със съответната
районна администрация при организация на вашите събития?

28.9%

48.2%

22.9%

Да

Не

Без отговор

Около половината от анкетираните посочват, че си партнират със Столична
община или съответната районна администрация при организация на събития.
Като основна причина за липса на партньорство е посочено липсата на спечелен
проект, по които да се осъществи той. Други посочвани причини отново са
свързани със кандидатстване и спечелване на проект, по който да се
осъществи такова партньорство, а именно липса на умения за писане на проект
и усложнена процедура за кандидатстване.
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Ако до момента не сте си сътрудничили, коя е основната причина?

Не одобряват за финансиране наши проекти

21.00%

Липса на умения за писане на проект

10.50%

Усложнена процедура за кандидатстване за субсидии,
липса на подходящи програми

10.50%

Срещана незаинтересованост в миналото/Липса на
интерес от страна на Общината.

10.50%

Липса на гъвкавост в администрацията при
предлагане на различните опциии за развитие на
нашата дейност и реализирането на съвместни
проекти

5.30%

Организацията е нова и не е кандидатствала до
момента

5.30%

Липса на лица за контакти, ясни правила и бързо
вземане на решение

5.30%

Нямам доверие

5.30%

Без отговор

26.30%

% от отговорилите с "Не" на въпрос 17
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VII. Тенденции в предлагането на културни събития
Анализ на данните от портала „Програмата“ (www.programata.bg) за последните 10
години показва ясна тенденция на едновременно нарастване както на местата за
провеждане на културни събития, така и на броя на проведените културни прояви.

Брой събития според категорията на уебстраницата
"Програмата" за периода 2007-2018 г.
Групи и изпълнители

6944

Изложби

5464

Партита

4578

Филми

4455

Постановки

2547

Слово и други

1446

Класическа музика

1269

Концерти

752
0
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Най-много от събитията, проведени през разглеждания период, попадат в
категорията „Групи и изпълнители“, като в нея най-многобройни са изпълнителите на
рок и джаз музика. Следват изложбите, партита и филмите. Най-голяма част от
изложбите попадат в категорията „живопис“, а партитата са предимно с хаус музика.
Най-много от прожектираните филми за периода са драми, а предлаганите заглавия са
на български и още 42 езика.
Фестивали
Според данните за провеждане на фестивали, предоставени от уебстраницата
„Програмата“, културното предлагане в столицата през последните години се
увеличава. Най-голям е отбелязаният ръст през 2015 спрямо 2014 година (47-процентно
увеличение на броя проведени фестивали). Освен тенденцията за нарастване през
годините, можем да забележим също, че през последните 4 години (от 2015 насам) е
налице устойчивост на провежданите прояви и броят на фестивалите остава почти
непроменен.
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Брой фестивали в София за периода 2007-2018 г.
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Брой фестивали според категорията, с която са
обозначени в сайта "Програмата" за периода 20072018г.
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От 2007 до 2010 година в столицата се провеждат фестивали само в три
категории – „Кино“, „Музика“ и „Сцена“. От 2011 насам присъства и подразделението
„Изложби“, а от 2012 насам – и „Слово“. Фестивалите от всички категории следват
общата тенденция на увеличаване с изключение на тези в подразделенията „Изложби“ и
„Слово“, които намаляват през разглеждания период.

Дял на проведените за 2007-2018 г. фестивали според
категорията им на уебсайта "Програмата"
(в %)
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Най-много от фестивалите, които са били част от културното предлагане на София за
разглеждания период, са посветени на киното, следвани от музикалните фестове.
Събитията в категорията „слово“ са най-малобройни, като трябва да отбележим, че те
са най-новото попълнение на културната сцена в София и за първи път разглеждания
период такива се провеждат през 2012.

Брой проведени фестивали според продължителността
им за периода 2007-2018 г.
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От 3 дни до 7 дни

8-14 дни

15-30 дни

Над месец

Повече от половината от осъществените събития под формата на фестивал в
столицата са били с продължителност до 1 седмица, като 2-дневните мероприятия са
¼ от всички проведени, а тези, продължаващи между 3 и 7 дни – 31,5%. Приблизително
равни са дяловете на фестивалите, продължаващи между 8 и 14 дни, между 16 и 30 дни и
повече от месец – по около 15%.
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Брой културни събития проведени през 2017-2018 г.
според уебстраница "Програмата"
Филмова прожекция

554

Музейни експозиции и изложби

197

Групи на живо

94

Представление - театър, опера, балет

85

Изпълнители на клубна музика и партита

82

Изпълнители на класическа музика

53

Концерти

33

Слово (Книги, лекции, дебати)

17
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През изминалите 2 години според уебстраницата „Програмата“ в столицата са
прожектирани 554 различни филма в общо 31 кина или институции. За същия период
уникалните музейни експозиции и изложби са 197. Интересно е да отбележим, че
експозициите и изложбите се случват както в музеи, галерии, институции и културни
центрове, така и на по-нетрадиционни места като например бизнес сгради (ОББ
Милениум Център), на открито - в парковете и градините, на Моста на влюбените, в
подлеза на Орлов мост. За разглеждания период групите, които са имали изпълнения на
живо, са 94. Те са свирили на 22 различни места, сред които са барове и клубове, зали,
места на открито (например „Маймунарника“). Уникалните представления, които
публиката от столицата е имала възможност да наблюдава през последните 2 години,
са 85. Те са провеждани на 37 различни места, сред които театри, институции, места
на открито (например площад „Света Неделя“), бизнес сгради (например Вертиго бизнес
тауър). През 2017 и 2018 в София са проведени 82 партита или изпълнения на клубна
музика. Локациите на тези събития са общо 27, като в това число се включват клубове
и барове, институции, галерия, зали, места на открито. Любителите на класическата
музика в столицата са имали възможност да се насладят на изпълненията на 53 различни
изпълнители. За разлика от останалите мероприятия, тези са провеждани на по-малко
и по-еднообразни места – общо 11, сред които зали, институции и културни центрове.
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В допълнение, през 2017 и 2018 година са проведени 33 концерта и 17 събития, които са
категоризирани като „Слово“ (представяния на книги, лекции, дебати). Концертите са
били на открито, в сградите на институции, зали, клубове, а мероприятията в
категорията „Слово“ – на открито, в институции и културни центрове.

+ това

Места на провеждане на музейни експозиции и изложби (2017-2018)
Българско национално радио
Национален антропологичен
музей при Института по
експериментална морфология
и антропология към БАН
359

Васка Емануилова

11 август

Ведарт

120 ОУ Г. С. Раковски

Водна кула, Лозенец

a cube

Галерия 10

A+

Галерия Underground

Art Bubble

Галерия А+[София]

Betahaus

Галерия Етюд

Bold
BUD.KO

Галерия за фотография
Synthesis
Галерия Монев

cosmos coworking camp

Галерия Сан Стефано

Credo Bonum

Галерия Сердика

Dada Cultural Bar

Галерия Средец

Evdokia Art Glass
Gallery 2.0

Галерия Финес
Галерия-книжарница София
Прес
Галерия-музей Дечко Узунов
Гарнизонно стрелбище Експозиция за национално
помирение

Generator
Gifted

Heart Gallery
Intro
Kanaal
MWAH Music Wine Art House

Градинката пред Кристал
Градската градина (пред
Народния Театър)
Грита
Гьоте-институт

Nuance Art Gallery

Дебют

Национален археологически
институт с музей при БАН
Национален
военноисторически музей
Национален дворец на
културата
Национален етнографски
музей
Национален исторически
музей
Национален политехнически
музей
Национална галерия в Двореца
Национална галерия Квадрат
500
Национална гимназия за
приложни изкуства Св. Лука
Национална художествена
академия
Национална художествена
академия - Дондуков 56
Национално музикално
училище Любомир Пипков
Нирвана
ОББ галерия
ОББ Милениум център
Пагане

Париж
Подлез на Орлов мост (срещу
Царевец)
Полски институт
Посолство на Република
Полша
Ракурси
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Места на провеждане на музейни експозиции и изложби (2017-2018)
Oborishte 5 Gallery and Hall
ДНК
Регионален исторически
музей - София
One Gallery
Дом на киното
Римини
One Monev Gallery
Дом на културата Средец
Руски културноинформационен център
One-Night-Stand
Държавна агенция Архиви
Сатиричен театър Алеко
Константинов
PhotoSynthesis Art Center
Евдокия Арт Глас
Сезони
República
Европа
Склада
SOHO
Икар
Софийска градска
художествена галерия
Spazio
Индустриална 11
Софийски арсенал - Музей за
съвременно изкуство
Swimming Pool

Институт Сервантес

Софийски университет Св.
Климент Охридски- Галерия
Алма Матер

The Art Foundation
The Fridge
The Laboratory
The Small Art Gallery
UniArt Gallery

ИСИ
Клуб Фоторепортер
Книжен Център Славейков
Контраст
Концертен комплекс България

Столична библиотека
Структура
Стубел
Студио Кооперация
Съюз на архитектите в
България

Vivacom Art Hall
Yuzina Art Gallery

Крипта на Храм-паметник
Александър Невски
Културен дом Красно село

Zелена галерия ателие
Æther
Абсент
Академия

Лик
Лоранъ
Малките 5
Минерва

Аросита

Мисията

Арт алея

Мост на влюбените (НДК)

Арт галерия Гешов

Арте
Артур

Музей на социалистическото
изкуство
Музикален център Борис
Христов
Мургаш
Място 167

Съюз на българските
художници Райко Алексиев
Съюз на българските
художници Шипка 6
Теа Алба
Театър Азарян
Театър Българска Армия
Унгарски културен
институт
Университет за
архитектура,
строителство и геодезия
Университет по
архитектура,
строителство и геодезия
УниКредит Студио

Астри

Народен театър Иван Вазов

Ателие Пластелин

Народна библиотека Св. Св.
Кирил и Методий

Арт Муза

Форум
Хралупата
Център за изкуства Арт
лаборатория
Червената къща - Център за
Култура и Дебат
Червената точка
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Филмова прожекция
Arena Deluxe Bulgaria Mall

Дом на киното

Arena Mladost

Институт Сервантес

Arena Mladost Sofia IMAX

Кино Култура

Arena The Mall

Концертен комплекс България

Arena Zapad

Люмиер Лидл

Cine Grand Park Center

Национален дворец на културата

Cine Grand Sofia Ring Mall

Нов български универстиeт

Cinema City Paradise

Одеон филмотечно кино

Cinema City Paradise 4DX

Парка на Военната академия Г. С. Раковски

Cinema City Sofia

Руски културно-информационен център

Cinema City Sofia IMAX

Сити Марк Арт Център

Euro Cinema

Софийски Университет Св. Климент
Охридски

G-8 Cinema

Учебен театър при НАТФИЗ

Kino Cabana
Влайкова

Френски институт
Червената къща - Център за Култура и
Дебат

Гьоте-институт

Клубна музика и партита
Carrusel Club

Thin Red Line

City Stage

Yalta Club

Exe Club

Галерия Underground

Fabrica 126

Зала Универсиада

Flip Flop

Зала Фестивална
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Gramophone

Маймунарника

Kino Cabana

Музейко

Live&Loud

Национален дворец на културата

Mixtape 5

Петък

PM Club

София Тех Парк

Poolhouse Simeonovo

Столичен колодрум Сердика

Sofia Live Club

Строежа

Sugar

Терминал 1

Tell Me

City Stage
KICK's
Kino Cabana
Live&Loud
Maze
Mixtape 5
Road 66
Skaptobara
Sofia Live Club
Studio 5
Българско национално радио

Derida Dance Center

Групи на живо
Зала Универсиада
Интер експо център
Книгата
Маймунарника
Паркът на Летище София, Терминал 2
Петък
Пространство 108
Сити Марк Арт Център
Строежа
Структура
Терминал 1

Представление - театър, опера, балет
Национален музикален театър
Стефан Македонски

Театрална
работилница
Сфумато

The Fridge

Национална опера и балет

Театър 199
Валентин Стойчев

Vertigo Business Tower

Нов български университет

Театър Азарян

Борисова градина

Нов театър - НДК

Театър Ателие 313

Галерия Етюд

Парк Заимов

Градинка пред Кристал

Парка на Военната академия Г. С.
Раковски

Театър Българска
Армия
Театър
Възраждане

ДНК

Площад Света Неделя

Театър Открита
сцена
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Дом на киното

Сатиричен театър Алеко
Константинов

Театър София

Малък градски театър Зад
Канала

Сити Марк Арт Център

Учебен Куклен
Театър НАТФИЗ

Младежки театър Николай
Бинев

Столичен Куклен Театър – Салон
Гурко

Учебен театър
при НАТФИЗ

Народен театър Иван Вазов

Столичен Куклен Театър – Салон
Янко Сакъзов

Червената къща Център за Култура
и Дебат

Национален дворец на
културата

Структура

Читалище
Славянска беседа
Южен парк

Концерти
Sofia Live Club
Арена Армеец
Борисова градина
Българско национално радио
Зала Универсиада
Концертен комплекс България
Маймунарника
Национален дворец на културата
Съюз на архитектите в България
Терминал 1
Централен военен клуб

Класическа музика
Арена Армеец
Българско национално радио
Концертен комплекс България
Музикален център Борис Христов
Национален дворец на културата
Национален музикален театър Стефан Македонски
Национална опера и балет
Нов български университет
Руски културно-информационен център
Софийски Университет Св. Климент Охридски
Централен военен клуб

Слово (Книги, лекции, дебати)
бул. Витоша
Градинка пред Кристал
Гранд хотел София
Институт Конфуций
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Книгата
Книжен център Гринуич
Нов български университет
Театрална работилница Сфумато
Френски институт
Хралупата
Чешки културен център
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Проведените анализи ни позволяват да направим следните изводи и препоръки:
1. Изследването ясно очертава силна концентрация на културните прояви и
събития в центъра на града и по-скоро по-малко и спорадични прояви в
отделните жилищни райони. Това, от своя страна, значително влияе и на
възможностите за достъп до култура на определени групи.
2. Близостта на отделните жилищни райони до централната част на София и
в този смисъл до по-лесен достъп до културни събития, създават условия
за по-активно потребление на култура в сравнение с отдалечените райони
на града. Същевременно в такива райони е и мястото на формиране на поотчетливи разделения по различни признаци като доходи, социален статус,
семейно положение, наличие на малки деца в семейството и др., които
оказват съществено въздействие върху нивата на потребление на култура.
3. Наличието на удобна транспортна инфраструктура подпомага поактивното културно потребление. Изградената транспортна мрежа

и

състоянието на сградите оказва влияние върху развитието на културния
живот. Транспортът и връзката между отделните райони може да се окаже
както пречка за посещаване на културни събития, така и добра
предпоставка за достигане до културни прояви.
4. Кварталите не се считат като активно място за културни преживявания, а
по-скоро за спорт, забавления и място, на което се прибираш след работа.
Има частични нагласи, че читалищата биха могли да бъдат пространства, в
които да се развиват определен тип културни събития. Като цяло няма
усещане за дефицит на културни форми или за пречки и проблеми пред
активните публики.
5. Проблемите, свързани с физическата отдалеченост от центъра на София,
която с времето се задълбочава (поради намаляване на транспортните
възможности), предрешават избора на жителите на отдалечените райони
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по отношение на това какви събития да посещават. От друга страна, няма
усещане за значима липса или недостиг на събития, защото местните
празници се оценяват като събиращи хората на едно място и това създава
по-ясно чувство за общност и споделяне на преживяванията.
6. Читалищата са най-разпространените обекти в различните жилищни
квартали. В много жилищни райони читалищата се явяват единствената
институция, предлагаща културни продукти. В същото време, те обаче са
едни от най-рядко посещаваните места. Други обекти, които са налични
само в малка част от районите, са библиотека и пространство за културни
събития

на открито

(сцена). Съществен проблем

е

липсата на

пространство за културни събития на закрито в повечето квартали, което
се оказва много сериозна пречка пред творците.
7. Различните източници и данни, използвани в изследването, показват ясна
тенденция на едновременно нарастване както на местата за провеждане на
културни събития, така и на броя на проведените културни прояви. Това,
от своя страна, води до висока удовлетвореност от възможностите за
културен

живот,

но

основно

в

центъра.

Удовлетвореността

от

възможностите за културен живот в града като цяло ярко контрастира на
удовлетвореността от тях в квартала на анкетираните.

8. В проведените изследвания с представители на организации, които
провеждат културни събития, и районни администрации отчетливо се
виждат разликите по отношение на предлагането на културни събития в
различните райони и на предлагането в централните градски части. Тези
разлики в голямата си част са в пряка зависимост от пространствената
отдалеченост или близост на района до центъра на София, но и от
наличната инфраструктура и социалния профил на публиките.
9. Една от основните пречки пред институциите при организиране и
реализиране на културни събития е финансирането. Проблемна в тази
връзка е и самата поддръжка на помещенията, в които се осъществява
самата дейност, като често затрудненията с отоплението през зимния
период се явяват пречка за осъществяване на някои културни събития.
Високите разходи за зали и за провеждане на събитията са значително
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препятствие при провеждане на културни събития в центъра на града. При
провеждане на събития в други квартали в София основните проблеми са
свързани с ниската посещаемост на събитията, липсата на интерес към
културни събития и транспортни проблеми. Основното разграничение
между публиката се прави по линия “култивирана” публика - хора, придобили
навика и потребността от регулярни посещения на културни събития, и
“некултивирана” - такава, която не е имала достатъчно задълбочен и траен
досег с култура и изкуство.
10. Когато става въпрос за изнасяне на културни дейности от центъра в
периферията на София, всички организации, организиращи и провеждащи
културни събития отбелязват, че от една страна, едно от основните
неудобства е свързано с придвижването на публиките, които не живеят в
същия район. От друга страна, препятствие, което усложнява изнасянето
на култура в периферията, творците виждат в липсата на материална база
и места, готови да посрещнат нуждите им и тези на съответния културен
продукт.
11. Една предпоставка, която би могла да насърчи културното предлагане в
периферните

райони,

е

осъществяването

на

по-голям

диалог

и

сътрудничество между районните администрации и творците и търсене
на съвместни проекти и симбиоза, в които в максимална степен да се
използват и развият наличните ресурси (зали, пространства) като се
формира и развива нагласа за културно потребление сред местните жители.
12. Основни препоръки промени в средата и условията на работа, които биха
благоприятствали развитието на културната дейности:
o Финансиране: увеличаване на средствата за културни дейности,
създаване на форми на по-дългосрочно финансиране за продължителни
дейности или финансиране не само на проекти, а на организации с
дългосрочен план за дейности, което да позволи стратегическо
планиране на тяхната работа. Частичното финансиране на културни
проекти, при които се финансира само процент от общия бюджет на
проекта, поставя проблема за намиране на всички нужни средства и
съответно застрашава качеството или изобщо реализирането на даден
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културен проект. Създаването на публично-частни партньорства и на
възможност за гъвкави бизнес модели за финансиране на проекти в
областта на културата, е едно от очакванията на творците в
бъдещото им взаимодействие с местната власт.
o Критерии и форми за разработване на проекти: препоръките на
творците са да има по-улеснена процедура за кандидатстване, особено
при вече утвърдени и реализирани творчески дейности и по-ясни
критерии за оценка на проектните предложения.
o Създаване на цялостна културна политика: Част от анкетираните
посочват като желана промяна създаването на цялостна културна
политика, която да създаде условия за дългосрочно планиране и подкрепа
на културни организации и дейности.
o Създаване на партньорство с държавни и общински структури:
Представителите на организациите посочват, че биха желали да бъдат
създадени условия за партньорство между държавни и общински
структури и неправителствения сектор, както и да бъдат изработени
механизми за поощряване на подкрепата на частния сектор в културния
живот. Друг важен аспект е създаването на възможност за публичночастно партниране при използване на сграден фонд, инфраструктурен и
финансов ресурс и създаването на съдържание в областта на културата.
o Създаване на по-добри условия за развитие на творческата дейност: Не
на последно място, една важна промяна, която анкетираните биха искали
е създаване на нови мести/зали/ сцени за провеждане на културни
събития и поддържане/ модернизиране на вече съществуващите такива.
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