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Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“ - NOVA 
№ 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Първа пандемична година: Култура на пандемията в Румъния - 
светлината в края на тунела  

 

Произход на добрата практика: Клуж-Напока, Румъния 

Сектор: Сценични изкуства 

Вид бизнес: Magic Puppet е организация с нестопанска цел, която иска да популяризира 
кукленото изкуство и сценичната магия. 

 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

Да бъдеш или да не бъдеш онлайн - какво може да се види с едно кликване? Всички форми 
на културна дейност бяха открити (и) онлайн, по различно време и с излъчване в реално 

време. Популярността и 
ниските разходи за интернет 
връзка правят системите за 
излъчване на живо много 
''удобни решения'' за 
потребителите. Това е и 
постижението на тази добра 
практика преди пандемията в 
сектора на сценичните 
изкуства.  Защо преди? Защото 
съществуващите познания за 
интернет връзката и системите 
за предаване на живо, но също 
така и способността на 

изпълнителските изкуства да се адаптират към онлайн средата, са помогнали 
изключително много. 

Снимка: Visual identity of Magic Puppet) 
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 Основната идея на тази добра практика беше не само да се наслади на целевата аудитория 
в театрите и "онлайн актьорството", но и да регистрира онлайн активността чрез 

платформите на социалните 
медии в сектора на сценичните 
изкуства. Всички съществуващи 
онлайн умения на артистите, 
придобити преди пандемията, 
направиха така, че дейностите 
да се извършват синхронно и да 

се възприемат от публиката в реално време по време на пандемията. Това имаше 
незабавен ефект върху публиката, измерен чрез определен брой гледания. Всички събития 
(макар и малко на брой), организирани преди пандемията, подкрепиха увереността на 
творците по време на пандемията и те смятаха, че могат да оцелеят, ако провеждат повече 
събития онлайн. 

Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Пречките, с които се сблъскахме по време на пандемията, бяха свързани с онлайн средата 
и целевата аудитория, но също така и с факта, че не всички театрални сцени и моменти на 
актьорска игра (роля), сценични светлини, цветове, атмосфера на живо и т.н. могат да бъдат 
пренесени онлайн. Не всички актьори и артисти са били подготвени за такава радикална 

промяна. Но новаторството и креативността, съчетани 
с желанието да оцелеят в пандемичния период, 
''направиха чудеса''.  

Предизвикателства: "Направихме над 50 събития 
онлайн, имахме активност, не се задържахме, 
предлагахме безплатно съдържание. Бяхме доста 
бързи, на първите събития имахме много голям 
обхват, в YouTube стотици хора гледаха предаването 
на живо, а ние имахме обхват от хиляди хора. 
Проблемът е, че това продължи най-много един 
месец, докато държавните театри не предложиха 
такива услуги и ние достигнахме 3 гледания. По тази 
причина спряхме. [...] Държавните институции имаха 
заснето съдържание, ние правехме всичко на живо", 
казват младите актьори от Magic Puppet. Актьорите от 
Magic Puppet смятат, че сме свидетели на промяна в 
културните възможности на населението: "Предвид 
ситуацията, в която се намираме, и ако 
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пространствата отворят отново утре, публиката няма да дойде. Имахме безплатни събития, 
на които обаче хората не дойдоха".  

Условия за иновативност и успех  

В контекста на годината, белязана от пандемия, програмата "re:form" предлага 
преосмисляне на работата в румънския културен сектор с цел по-добро справяне с 
предизвикателствата, пред които е изправен.  Писането на нови проекти за получаване на 
финансиране е добро решение, предложено от тази добра практика. Друго решение, 
предложено и вече приложено, е закупуването на аудио- и видеоматериали с висока 
степен на достоверност, за да се "спечели" интересът на публиката. 

 Предложени са подобрения на няколко нива. Във връзка с екипа беше пожелано да се 
установят ежемесечни срещи и методи 
на работа, за да се рационализира 
организацията/начинът на работа при 
дадено събитие/задача, но също така и 
изясняване на ролите. Друг план беше 
свързан с общността около 
организацията и пространството, което 
искахме да развием, като тук се има 
предвид както участващите членове 
(артисти, доброволци), така и публиката, 
която участва в събитията. 

                                   Снимка: Usplash 
Всички тези идеи са свързани в голяма степен със социално-културната сфера, но също така 
и с човешката инициатива и усилия. Те не са свързани с политическо/обществено 
одобрение или прекомерно финансиране. Основните дейности и идеи на тази добра 
практика започват с включването на създаването на образователни предавания за деца и 
провеждането на социално-образователни семинари за млади хора както в градските 
райони, така и в селските райони или в райони в неравностойно положение. 

Иновативни решения, реализирани по време на COVID-19 като част от тази добра практика: 

-Огледалото е обърнато към начина на работа на организацията, като са проведени курсове 
по културен мениджмънт и са планирани срещи с членовете на екипа 

-Тотално фокусиране върху писането на проекти, като единствен финансов източник, който 
не зависи от обществеността и до известна степен от ограниченията на властите 

-По отношение на качеството на видео/онлайн материалите, закупихме  

по-добро аудио и фото-видео оборудване, за да подобрим видимо тези аспекти.  
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Източници:  

• https://diviziadeinovare.ro/reform-focus-magic-puppet/ 
• https://www.facebook.com/puppetmagic/?ref=page_internal 

 

Въпроси за размисъл 

1. Какво научих от тази добра практика? 

2. Какво може да повлияе на мотивацията ми да се адаптирам към новите културни 

и творчески норми и да изоставя традиционните форми на сценичните изкуства? 

3. Доколко смятам, че съдържанието на тази добра практика беше подходящо и 

полезно за мен? 

 

Тази добра практика е подготвена от Centrul pentru Promovarea Invatarii 
Permanente - CPIP, Румъния. 

 

 

 

 


