Обща информация за методиката

Карта на местата за култура в Столична община

Въведение
Картата показва открити пространства, подходящи за организиране на културни
мероприятия. Създадена е по партньорска инициатива между Дирекция „Култура” на
Столична община и OП „Софпроект – ОГП”, както и с експертната подкрепа на д-р Нели
Стоева и сдружение „|Не|Формално”. Целта на картата е от една страна да улесни
културните оператори в усилията им да популяризират творчеството си в различни градски
райони, от друга страна да даде възможност на гражданите на столицата да имат достъп
до по-богато и разнообразно културно съдържание.

Тя съдържа текстова и визуална информация за различни по размер и характер
пространства, както в центъра, така и в периферията на общината. Освен
местоположението и капацитета на отделните пространства, картата дава възможност да
се проследят и други важни техни характеристики, като наличието на постоянна сцена, тип
форма и размери на сцената, настилка, наличие на козирка, възможност за ограждане,
достъпност с градски транспорт, наличие на електричество, и други. За всяко от
пространствата е посочен собственик и контакти, с цел улеснение на културните оператори
при желание за ангажиране на пространството.
Картата е в процес на развитие, като се допуска възможността за добавяне на нови открити
пространства, подходящи за провеждане на културни събития. На следващ етап към нея ще
бъдат добавени и закритите зали и сцени в Столична община.
Методиката по изработването на картата се базира на активното включване на различни
заинтересовани страни в процеса и ефективното координиране на техния индивидуален
принос. Разработката на проекта бе структурирана на три основни етапа:




Етап I: Набиране на базова информация;
Етап II: Структуриране на идейна концепция;
Етап III: Изграждане на функционалност и визуална идентичност на картата.

Всеки от етапите включва различни видове тематични дейности, илюстрирани на следната
схема и описано по-долу в текста.

Описание на етапите и дейностите
Етап I: Набиране на базова информация
Основополагаща дейност през този етап бе разработването на матрица на базата данни за
всеки обект и съгласуването ѝ с всички партньори. По време на тази дейност бяха
определени основните характеристики на пространствата, за които да се събира
информация. За целта бе използван предходен опит по изработване на карта на културните
пространства в страната от Фондация „Арт Офис” и „Глобални библиотеки - България”.
Критериите от този проект бяха ревизирани, за да съответстват на конкретната задача по
картиране на откритите пространства за култура. В крайна сметка, бяха дефинирани 25
характеристики, по които да бъде събирана информацията за всяко културно място на
открито.

Характеристика на обект

Пояснение

Пореден номер

Пореден номер на обекта

Район

Име на района, в който попада обекта

Локация

Име на обекта

Брой места за зрители (седящи и правостоящи)
Лице за контакт
Електронна поща
Телефон за връзка
Собственик

Капацитета на мястото измерен в брой зрители
Имената на човек за контакт
Електронната поща на човека за контакт
Телефонен номер на човека за контакт
Кой е собственика на пространството

Площ на пространството за зрители (в кв. м)
Пространството разполага ли със сценa
Тип сцена

Капацитета на мястото измерен в квадратни
метри
Да / Не
Постоянна / Преместваема / Друго

Форма на сцената

Правоъгълна / Кръгла / Друго

Дължина на сцената (в метри)

Дължина на сцената в метри

Широчина / дълбочина на сцената (в метри)

Дълбочина на сцената в метри

Вид настилка на сцената

Бетон / Плочки / Друго

Наличие на козирка над сцената

Да / Не

Наличие на екран

Да / Не

Наличие на допълнително пространство (съблекалня,
гримьорна или др.)

Да / Не

Достъп до сцената за превоз на декори и техника

Да / Не

Наличие на козирка над местата за зрители

Да / Не

Оградено ли е пространството

Да / Не

Наличие на електричество

Да / Не

Наличие на водоснабдяване

Да / Не

Наличие на тоалетни

Да / Не

Наличие на паркинг в непосредствена близост (до 100
м.)

Да / Не

Таблица показваща структурата на информацията за всяко открито пространство за култура

За оптимизиране на процеса по обединяване на информацията за всички културни
пространства на открито бе разработена анкетна карта, чрез която бе събирана
информация от районните администрации и различни структури в Столична община.
Анкетата имаше за цел да набави първоначалната информация за всяко идентифицирано
пространство, както и да допълни списъка с налични пространства, предоставен в началото

на проекта от Дирекция „Култура” на СО. Въпросникът беше разработен в електронен
формат с оглед по-ефективното му разпространение и по-лесно попълване.
Основните елементи, за които се събираше информация бяха характеристиките от
анкетата, описани в таблицата по-горе. Важен елемент от набираната информация бе и
снимковият материал. За всяко пространство бе търсена снимка или схема, която да
позволи на културните оператори и зрителите по-добра ориентация.

Изглед към началната страница на анкетата

Анкетата бе разпространена към районните администрации на СО, както и към други
структури в Общината, които имат отношение към управлението на открити пространства
(Дирекция „Сигурност”, Зелени системи, НАГ и др.). В допълнение адресатите на анкетата
бяха прозвънени допълнително с цел по-бързото и ефективно събиране на данните, както
и с цел разяснения по попълването. В резултат бяха получени около 70 отговора за
различни пространства на територията на СО.
Събраната информация от анкетата беше допълнена от експертния екип с около 20 открити
пространства за култура, маркирани като такива в схемите на акционни преместваеми

обекти и схемите на паркове, публично достъпни в сайта на НАГ. В последствие, цялата
информация беше обединена, обработена и структурирана в обща база данни. Освен
описаните в таблицата по-горе характеристики, за всеки обект беше създаден уникален
идентификационен номер. Той се състои от първите две букви на района, в който попада
пространството, последователния номер на обекта в обхвата на района и буквата „O” или
„S”, което дава индикация дали пространството има постоянна сцена (S - stage) или е само
открито пространство, без постоянна сцена (O – open space).

Изглед към част от структурираната база данни за обектите

Етап II: Структуриране на идейна концепция
След събирането и изработването на базата данни бяха проведени уточняващи разговори
с картния администратор на „Софпроект – ОГП” за определяне на рамките и техническите
детайли (координатна система, вид на базата данни и др.) за визуализиране на
информацията в географска информационна система (ГИС).
На база получените инструкции всички обекти бяха последователно дигитализирани в
географска информационна система. В последствие към тях бе привързана
структурираната информация на база на уникалния идентификационен номер, създаден за
всяко пространство. Като референтни източници на информация за точното локализиране
на всеки обект бяха използвани границите на административните райони, ортофото карти,

ресурсите от Google maps (сателитни изображения и street view) и снимките на
пространствата.

Изглед към обектите в ГИС среда

Основна целева група ползватели на картата се очаква да бъдат културните оператори.
Поради тази причина бяха проведени срещи-консултации с Димитър Стефанов (театрални
събития), Петър Димитров (музикални събития) и Нора Караламбева (танцови и визуални
събития). Базирайки се на получената обратна връзка от тях, бяха определени няколко
характеристики на пространствата, които са най-важни за културните оператори и следва
да бъдат най-видими в картата. Приоритизирана бе следната информация:






В кой район се намира пространството;
Какъв е неговият капацитет;
Дали пространството има или няма постоянна сцена;
Дали има наличие на електричество;
Контакти на отговорното лице;

Друг важен аспект, който културните оператори отличиха, е наличието на снимки на
пространството. Понякога един поглед към пространството е достатъчен, за да бъде
определено то като подходящо за дадено културно събитие.
Взимайки предвид цялата обратна връзка, екипът започна да проучва подобни
интерактивни карти. Целта бе да се намерят примери, които едновременно да могат да
бъдат интегрирани в ГИС портала на „Софпроект - ОГП” и да притежават техническите
възможности за включване на снимков материал в картата и приоритизиране на найважната информация. Бяха открити и анализирани 5 примерни карти. След екипна
дискусия на техните силни и слаби страни, взимайки предвид разговорите с културните
оператори и наличната информация за обектите бе взето решение кой от наличните
шаблони на ГИС портала да бъде използван за разработване на картата и какво да бъде
неговото оформление.

Една от примерните карти, използвани за вдъхновение, източник: City of St. Albert GIS Maps

Основна част от избрания шаблон бяха снимките на обектите, изтъкнати като една от найважните характеристики за всяко пространство. Ето защо, бе взето решение
пространствата, за които липсваха или нямаше достатъчно ясни снимки да бъдат обходени
допълнително. За целта бяха наети 2-ма стажанти с профил архитектура, които освен
снимков материал допълниха и липсваща информация за местата, които обиколиха. По
този начин бяха събрани фотографии и/или схеми за всички обекти, което бе основен
фактор за изработката на картата по избрания шаблон.

Етап III: Изграждане на функционалност и визуална идентичност на картата
След избора на шаблон за картата, създадената база данни за културните пространства бе
изпратена на картния администратор на „Софпроект - ОГП” заедно със списък на
приоритизираните характеристики за всеки обект. В постоянен процес на комуникация,
бяха изяснени и изчистени всички технически детайли в зависимост от възможностите на
платформата и наличната информация. За по-лесна ориентация на ползвателите на картата,
в нея бяха добавени границите на административните райони, спирките на масовия
общински публичен транспорт и действащите метростанциите, а също така и препратка към
Google maps. По препоръка на културните оператори в картата се визуализират и найблизките електрически табла и трафопостове (в обхват до 150 м), които обслужват
пространствата. Различните слоеве се появяват при различен мащаб, което цели
достатъчно ясна визуализация на отделни обекти на картата.
След обсъждане в екипа и следвайки напътствие от културните оператори бе взето
решение някои от важните характеристики на обектите да се изобразяват с изработените
за целта пиктограми.
Това са наличието на:


електричество



водоснабдяване



тоалетна



съблекалня



паркинг на разстояние до 100 м

Пиктограмите бяха едната част от изготвянето на единно дизайн решение за картата. В
него бе взето предвид, че откритите пространства за култура са първият етап от проекта и в
последствие ще бъдат добавени и закрити пространства. Визуалната идентичност включва
в себе си и двата вида пространства.

Изготвеното дизайн решение за картата, предвиждащо и закритите пространства за култура

Като част от дизайн решението бяха изготвени и визуализации за въвеждащия текст към картата и
за представяне в ГИС платформата на „Софпроект - ОГП”. Именно в текстовото поле, което се
появява при първоначалното отваряне на картата, бяха добавени инструкции за работа с нея,
препратка към нужните стъпки за наемане на пространство и организиране на събитие в него и
контакти за обратна връзка.

Визуализация към въвеждащия текст за картата

След изработване на функционалността и визуалния облик на картата, тя бе пусната в експлоатация
и тествана от екипа, разработващ проекта. В последствие, всички коментари и корекции бяха
обсъдени и отразени във финалната версия на картата, достъпна тук.

Изглед към картата на откритите пространства за култура на територията на Столична община

