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Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

Creative Victoria (Творческа Виктория) е правителствена инициатива на австралийския щат 
Виктория, която има за цел да подкрепя творческите сектори в щата. Това става чрез 
инвестиране в редица артистични и културни организации, събития и проекти, свързани с 
изкуството и културата. Освен това Creative Victoria има за цел да насърчава нови идеи за 
артистични иновации и да подкрепя кариерата и развитието на местните артисти и творци, 
както и да предоставя културни/артистични възможности на младежи и млади хора. Преди 
пандемията от Covid-19 Creative Victoria стартира няколко успешни инициативи, които 
популяризираха идеята за иновации чрез изкуство и култура. Например Творческата 
стратегия 2016-2020 г., която беше стартирана през 2016 г., постигна укрепване и развитие 
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на творчеството в щата. Друга инициатива, наречена "Мелбърнски район за изкуства", 
имаше за цел да превърне Мелбърнския район за изкуства в една от най-големите 
творчески и културни дестинации в света. Освен това през 2015 г. Creative Victoria стартира 
"Международната седмица на игрите в Мелбърн", която включваше комбинация от 
конференции, събития, изложби, дейности и възможности за работа в мрежа, 
предназначени за индустрията на игрите, ентусиасти, образователни специалисти и 
обществеността. Като цяло Creative Victoria е много успешна в щата Виктория, Австралия, в 
насърчаването на нови идеи и инициативи в културния и творческия сектор.  

 

Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Според Creative Victoria пандемията Covid-19 е оказала голямо въздействие върху 
австралийската екранна индустрия. Въпреки че някои отдели, като например за визуални 
ефекти, анимация и дигитални игри, могат да продължат да работят дистанционно, 
физическото производство, фестивалите, събитията и изложителите са в застой. 
Пандемията обаче създаде нови възможности за виртуални събития, както и за 
сътрудничество между специалисти и компании в щата, в цялата страна и в 
международните центрове за прожекции в САЩ и Европа. За събитията това дава 
възможност за разработване на нови хибридни форми на доставка, а виртуалните 
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програми могат да привлекат зрители извън Виктория. Тя има и потенциал да 
децентрализира екранните предприятия, дейности и екранния труд. 

Следователно, чрез VICSCREEN правителството на щата Виктория ще развие викторианската 
екранна индустрия по отношение на мащаба и количеството, превръщайки Виктория в 
екранен център от световна класа и водещ в австралийската екранна индустрия. Чрез нови 
програми, партньорства и инициативи VICSCREEN ще гарантира, че екранната индустрия е 
в добра позиция да се възползва от възможностите за растеж, да реагира на глобалните 
промени, да укрепи репутацията и глобалното си влияние и да увеличи екранния труд и 
икономическото въздействие. 

Освен това VICSCREEN се фокусира върху подкрепата на многообразието и приобщаването 
на екрана и зад кулисите. Неговите действия включват новия фонд Victorian Production 
Fund, който ще насърчава воденото от Виктория производство на филмово, телевизионно, 
онлайн и цифрово съдържание за игри, и нова експериментална стая за създатели, чието 
първо издание е насочено към висококачествена драма. Тъй като все повече проекти 
насърчават непрекъснатото нарастване на екранната работна сила, следващото поколение 
екранни работници във Виктория ще получи подкрепа от програми за кариерно развитие и 
развитие на уменията на ключови творци и персонал, както и чрез фокусиране върху 
иновативни фигури като визуални ефекти, игри и анимация и дейности за обучение в 
областта. 
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Условия за иновативност и успех  

В описаната практика е от съществено значение да се осигури подходящо финансиране и 
времева рамка предвид големия мащаб на инициативата. Освен това е от съществено 
значение да се разполага с подходящите инструменти и връзки за популяризиране на 
подобна програма. По-конкретно, важно е да има подкрепата на местни, национални и 
международни корпорации от екранната индустрия. Освен това постоянното развитие, 
еволюция и творчество са много важни, за да се гарантира успехът и иновативността на тази 
добра практика, тъй като тя има за цел да създаде нови събития, инициативи чрез нови 
средства. 

Източници:  https://creative.vic.gov.au/news/2021/introducing-vicscreen-victorias-screen-
industry-strategy-2021-2025  

 

Въпроси за размисъл:  
1. Какво научих за нуждите на екранната индустрия? 

2. Каква е ситуацията в екранната индустрия в Европа? 

3. Съществуват ли подобни инициативи в Европа? 

 

Тази добра практика е подготвена от Center for Social Innovation (CSI). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://creative.vic.gov.au/news/2021/introducing-vicscreen-victorias-screen-industry-strategy-2021-2025
https://creative.vic.gov.au/news/2021/introducing-vicscreen-victorias-screen-industry-strategy-2021-2025

