ИСТРАЖУВАЊЕ НА
КУЛТУРНИТЕ ПОТРЕБИ НА
ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Истражувањето на културните потреби на град Струмица е истражување кое го
спроведува Здружение за култура и развој на креативни индустрии Култ-Транзен во рамките
на институционалниот грант добиен преку „Програма за јакнење на граѓанско општество Цивика Мобилитас“, за јакнење на граѓанскиот сектор во делот на креирање, спроведување
и мониторирање на јавните политики и учество на граѓанскиот сектор и граѓаните во
процесите на одлучување и градење на политиките. Добиените резултати од ова
истражување ќе помогнат да се добијат релевантни одговори за состојбите на културата на
локално ниво и задоволување на културните потреби на граѓаните од страна на
институциите и локалните власти. „Програмата за јакнење на граѓанското општество Цивика Мобилитас“ е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка спроведуван од
страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС). Анкетниот прашалник за
истражувањето се спроведе по електронски пат и на него одговорија 100 испитаници. Во
првиот дел од прашалникот е опфатена структурата на населението според половата
припадност, местото на живеење, возраст и образование за да се види структурата на
населението според овие категории.

ПОЛОВА СТРУКТУРА НА ИСПИТАНИЦИТЕ
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Според половата структура на испитаниците 38,4% се жени, 61,6% се мажи.

МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ НА ИСПИТАНИЦИТЕ
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Според местото на живеење повеќето од испитаниците се од градска средина
поточно 90%, додека останатите 10% се од рурална средина.

ВОЗРАСТ НА ИСПИТАНИЦИТЕ
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Според возраста најголем број од испитаниците се на возраст од 18 до 30 години или
поточно 35 % испитаници, 28% се на возраст од 30 до 40 години, 28% се на возраст од 40 до 50
години, и околу 2 % се на возраст помала од 18 години и над 70 години.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ИСПИТАНИЦИТЕ
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Според степенот на образование најголем процент од испитаниците или 41,4% се со
висок степен на образование односно со завршен втор циклус на студии, 21,2% се со средно
образование и трет циклус на студии, додека 13,1% имат завршено више образование и
тројца од испитаниците имаат завршено пост-докторски студии. Овие бројки укажуваат
дека конзументите на културни настани се со поголем степен на образование.

ОЦЕНA НА КУЛТУРНАТА ПОНУДА ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА?
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Во вториот дел на истражувањето влегуваат прашања каде се испитува културната понуда
во градот и задоволството на населението од понудената културна понуда од локалните и
националните институции кои ги има во општина Струмица. На прашањето – „како ја
оценувате културната понуда во општина Струмица?“, поголемиот дел од испитаниците
оцениле дека општината има лоша културна програма односно 47,5%, додека 23,2% од
испитаниците одговориле дека има многу лоша културна програма, само 4% од
испитаниците се изјасниле дека културната понуда на град Струмица е одлична.

ШТО Е НАЈДОБРО ОД КУЛТУРНАТА ПОНУДА НА ГРАД СТРУМИЦА?
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На поставеното прашање што најмногу им се допаѓа од понудената културна програма во
град Струмица, најголем процент односно 40,4% одговориле дека најдобро од понудената
културна програма се театарските претстави и театарските фестивали со 12,1%, додека
10,1% од испитаниците одговориле дека најмногу им се допаѓаат изложбите во музеите и
понуда во галериите и 9,1% музичките фестивали.

КОИ КУЛТУРНИ СОДРЖИНИ ТРЕБА ДА СЕ ПОВЕЌЕ ЗАСТАПЕНИ?
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На прашањето што најмногу треба да биде застапено од културните содржини во градот,
најмногу одговориле или 17,3% дека сакаат да има подобра и широка понуда на филмски
проекции, 13,1% одговориле дека сакаат подобра и разновидна понуда на Музејот во
градот и Центарот за култура, 10,1% се изјасниле дека сакаат улична уметност и
интервенции во јавен простор, 8,1% театарски претстави. Додека 14% се изјасниле дека
потребно е се да биде застапено.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ ВО КУЛТУРНАТА ПОНУДА НА ГРАД СТРУМИЦА?
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На прашањето што е потребно да се промени во културната понуда на општина Струмица
22,2% одговориле дека потребно е да се отворат нови културни институции како кино,
фото клуб, креативен центар, а додека 18,2% рекле дека за подобрување на културната
понуда во градот потребно е да се подобри менаџирањето на културните институции. За
подобра културна понуда во градот потребно е да има и развиена независна сцена и 14,2%
сметаат дека културните политики треба да бидат насочени кон јакнење на независната
сцена, а 10,1% дека е потребно изградба на нова инфраструктура.

ОЦЕНА НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
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Третиот дел на истражувањето се состои од прашања кои треба да дадат реална слика за
работењето на културните институции културни манифестации во градот кои се под
локална самоуправа и националните институции кои за нивното раководење е одговорно
Министерството за култура. Во овој дел од истражувањето испитаниците го оценуваат
работењето на културните институции и манифестации и даваат предлози за тоа како да се
подобри работењето со истите. Па така на прашањето во кое се бара оценка за работата на
културните институции кои постојат во град Струмица, испитаниците најслаби оценки
дале за институцијата „Дом за деца и млади Благој Мучето“, втора според прашаликот, со
најслаба оцена е „Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица“,
трети се „Центарот за култура Антон Панов“, и најдобра оцена добила локалната
библиотека Благој Јанков Мучето.

ОЦЕНА НА КУЛТУРНИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ
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За раководењето со културните манифестации на градот граѓаните имаат подобро
мислење, но сепак и таму незадоволството е големо. Фестивалот „Струмица Опен Фест“ е
најслабо оценета од испитаниците со оцена два, нешто подобри резултати за нијанса од
фестивалот „Струмица опен Фест“ е манифестацијата „Струмички карневал“, додека
најдобри резултати има камерниот театарски фестивал „Ристо Шишков“ и Струмичката
ликовна колонија со оцена три.

ШТО ИМАТЕ ПОСЕТЕНО ВО ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦИ ОД КУЛТУРНИТЕ СОДРЖИНИ?
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Последниот дел од истражувањето е насочено кон самите испитаници, нивниот интерес за
посетување на културни настани, степенот на искористеност на културните простори за
одржување на културни активности, за начинот на информирање за културните настани и
нивно мислење за главните проблеми во културата на територијата на град Струмица. На
прашањето кои културни содржини ги имаат посетено испитаниците во последните 12
месеци, најмногу одговориле дека имаат посетено театарска претстава, и тоа 66,6% од
испитаниците. Но секако одговорите се добиени и според тоа што нуди градот како
културна понуда.

ИСКОРИСТЕНОСТ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА КУЛТУРНИ СОДРЖИНИ?
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Испитаниците сметаат дека просторот во институциите не се користи доволно од сите
конституенти во градот и дека потребно е институциите повеќе да се отворат кон
граѓаните во однос на отстапување на нивниот простор за работа на други субјекти од
областа на културата, творци, културни работници и независната сцена. Најголем број на
испитаниците односно 98% сметаат дека просторот во културните институции и јавните
простори во градот треба повеќе да бидат искористени за одржување на културни
содржини.

ДОБИВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ЗА КУЛТУРНИТЕ СОДРЖИНИ?
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Најмногу од испитаниците или околу 85% за случувањата во културата и одржувањето на
културни настани се информираат преку социјалните мрежи, додека 11 % се информираат
преку реклами на локални медиуми и портали.

ГЛАВНИ ПРОБЛЕМИ КОИ ЈА ОПИШУВААТ КУЛТУРАТА ВО ГРАД СТРУМИЦА?
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За тоа кои се главните проблеми кои ја опишуваат културата во град Струмица, најмногу
или 22 % од испитаниците сметаат дека тоа е недоволното финансиско вложување во
културата и лошото раководење со институциите. Исто така голем процент, односно 15%
одговориле дека премногу политиката се меша во културата и тоа особено при избор на
директори и менаџери и паралелно со тоа сметаат дека нема јасно поставени цели и
отсуствува транспарентно планирање во работењето.

Во прилог на истражувањето ги доставуваме и целосните споделени мислења од страна на
испитаниците за подобрување на состојбите во културата на територијата на општина
Струмица.
Потребно е поголемо залагање за промоција на културата на локално ниво, план за
кино сала, план за ликовни изложби, поетски вечери, итн., и тоа во континуитет.

Лош кадар на раководни функции.

Мешање на политиката и политички поставени директори, немање визија,
немање стратегија, непознавање на културната сцена, неследење на културни
трендови, итн итн...Многу лошо.

Јакнење на независната сцена во вистинска смисла на зборот. Давање шанса и
афирмација на независните уметници и истите да учествуваат во креирање на
културни стратегии и настани во градот. Културата на уметниците пред се ..
ослободена од политички влијанија

Повеќе работа на културните работници во институциите во поглед на
изнаоѓање на сопствени средства за реализација на проекти, да не бидат обични
цицачи на плата.

Поставување соодветни и стручни кадри на раководни позиции во јавните
институции од културата без интервенција на политичките партии;

Вклучување на независната културна сцена при изработка и реализација на
културните проект

Поголема соработка на културните институции од Струмица со институциите
на национално ниво, како и со институциите од другите општини

Поголема искористеност на просторот на јавните институции за манифестации
од културен карактер

Изготвување јасна цел за културната политика и програма на градот;

Подобрување на квалитетот на културната понуда во градот која ќе биде во
чекор со актуелните трендови на светско ниво

Потребно е да се изработи соодветна стратегија за култура која нема да биде
само на хартија туку ќе се реализира. Исто така потребно е за директори и
менаџери на културните инситуции да бидат поставени соодветни луѓе кои ќе
знаат да управуваат со нив и соодветно квалитативно да ја подобрат
културната понуда во градот. Културните институции да соработуваат со
независниот сектор

Сметам дека е потребна поголема координација и усогласеност помеѓу
институциите, поголема соработка помеѓу невладините организации, друштва и
поединци, како и редовен дијалог помеѓу двете страни, со цел да се постават јасни
цели, да се дефинира стратегија (национална и регионална) со цел да се издвојат
компаративните предности на регионално ниво и да се активираат дополнителни
ресурси за унапредување и подобрување на истите предности. Итно е потребна
едукација на населението за важноста на културата во развојот на една личност,
а сметам дека покрај неформалната едукација (трибини, отворени среди,
маркетинг и промотивни материјали), потребно е да се обрати огромно внимание
и воведување на дополнителни предмети или дополнителни наставни активности
и во рамките на формалното образование.

При вработувањето во било која културна институција, на било каква функција
мерило да биде елоквентноста ,образованието и високо развиена свест за
степенот на важноста на културата во општеството од страна на личноста
којашто сака да се вработи во истата. Зашто сега културните институции
продуцираат само гласачко тело а не култура - служат на политичките партии и
нивниот интерес да останат на власт а не на културата

Подобрување на менаџирањето на јавните културни институции

Потребно е дигитализирање на целокупното постоечко уметничко творештво во
целиот регион на Струмица (слики, фотографии, музика, театарски претстави,
филм и сл.) и негово масовно ширење помеѓу младите.

Потребно е целосно искоренување на турбофолк музиката од српско и бугарско
говорно подрачје, и промовирање автентична староградска струмичка
(македонска) музика.

Потребно е целосно реконструирање на програмата на Струмица Опен Фестивал,
Струмичкиот Карневал, Астерфест.

Потребна е платформа за промовирање млади независни таленти.

Потребно е изградба на нова инфраструктура: Градска библиотека; театар
(не реконструкција на стариот - мал - театар); концертна сала; реставрација на
стари куќи; оддржување споменици на културата; изградба на чаршија, итн.

Годишно одржување литературни и сл. конкурси, натпревари.

Потребно е самите институции да иницират нови квалитетни проекти, и да
вршат нивно омасовување со цел допирање до СИТЕ граѓани на регионот, а не
само до круговите блиски до нив или луѓе што воглавно се дел или се
заинтересирани за оваа гранка од општеството.

Напуштени и нефункционални објекти да се пренаменат во интерес на младите да се формира центар за независна култура

Давање поголема шанса на млади уметници и културни работници кои не
фигурираат во институциите на системот

Дефинитивно повеќе отворени уметнички работилнци од различни видови со цел
директна инклузија на граѓаните во културната струмичка сцена. Покрај тоа,
организирање на настани кои зафаќаат голем дел од спектарот на уметничката
култура, граѓаните да имаат среќавање со различни видови уметност.
Охрабрување на експерименталната уметност и дизајнот, како и ангажирање на
млади уметници ( дали со отворен повик или сл.) .

Да се престане со масовни т.н. културни манифестации каде главното
достигнување е да се носат турбо-фолк пејачи, излитени музичари и постојано
носење на исти фаци, настани каде се јаде и пие, а другото е пропратно или
неважно

Подостапно информирање за сите културни настани

Маргинализацијата на квалитетот како најголем проблем, тешко ќе се реши.
Затоа си требат ,,големи " луѓе.

Обнова и реставрација на фасади, куќи, институции, згради и сл. Реставрација на
куќи на плоштадот Гоце Делчев како и Старата Чаршија и ул.Ленинова. Обнова и
осветлување на историски споменици и сл.

На општината и недостига тело кое ќе биде формирано од надворешни членови
од повеќе области на културата кои заедно во соработка со Општината ќе
креираат настани и програми

Афирмација на домашната авторска музичка сцена

Вложување на проекти за редизајн на јавни површини вклучувајки ги локалните
архитекти уметници и млади креативци во истите

Транспаретност во однос на искористените финансиски средства и кај
институциите, општината и манифестациите

Дијалог со младите и уметниците од независната културна сцена.

