Интелектуален продукт 1

MaMuMi Методологическа рамка

Erasmus+

Картографиране на музиката на миграцията
(MaMuMi)
Номер на проект: 2019-1-UK01-KA204-061966
Интелектуален продукт 1 – MaMuMi
Методологическа рамка

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Това съобщение отразява само възгледите на
автора и Комисията не носи отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация.

Продукт:

Интелектуален продукт 1 – MaMuMi
методологическа рамка

Име на продукта:

Методологичен подход и рамка за картографиране
на музиката на миграцията

Водещ партньор:
Редактор:
Разпространение:

Университета в Глостършир
Др. Абигейл Гарднър
Намира се на уебсайта на проекта: www.mamumi.eu

Статус:
Версия:

Финална версия
2

Очаквана дата на
финализиране:
Реална дата на
финализиране:

31/05/2020
27/07/20

Въведение

Errore. Il segnalibro non è definito.

Резюме на проекта

Errore. Il segnalibro non è definito.

IO1 A1 (i) – Резюме на национални доклади

Errore. Il segnalibro non è definito.

IO1 A1 (ii) Фокус групи

8

Форма за фокус група „Лице в лице”

Errore. Il segnalibro non è definito.

Адаптирано проучване за използване при условия на Covid 19

Errore. Il segnalibro non è definito.

Констатации от онлайн проучвания, проведени в условия на Covid 19

16

Адаптирани въпроси за фокус група / анкета за използване в музикалните семинари на MaMuMiErrore. Il
segnalibro non è definito.
IO1 A2 КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МУЗИКАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ
Errore. Il segnalibro non è definito.
IO1 A3 ПОТЕНЦИАЛНИ ОБЛАСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Резюме
Консорциум и партньори: лога и данни за контакт

27
Errore. Il segnalibro non è definito.
29

Въведение
Този документ отразява продукт 1- „Методологически подход и рамка на MaMuMi“- част от
проект „Картографиране на музиката на миграцията“, който се финансира от програмата
„Еразъм +“ на Европейския съюз. Документът включва:
1. подробна оценка на музиката като инструмент за засилване на социалното включване
(IO - A1)
2. разработване на подходи за използване на музиката като инструмент за засилване на
социалното приобщаване (IO-A2)
3. идентифициране на потенциални области за използване в социалната сплотеност и
целевата група (IO - A3)
Този доклад разглежда контекста, в който е осъществен проектът, както и защо говоренето за
музиката като инструмент за междукултурна компетентност е прост, но ефективен
инструмент, който може да бъде прехвърлен в много ситуации от реалния живот. Той
подчертава, че има недостиг на ниво местна власт по отношение на предлагането на
пространства за междукултурен обмен, основан предимно на идеята да се говори за музика
като начин за откриване на дискусии на различни теми. Той съдържа полезни инструкции за
действителното провеждане на изследването, направено от партньорските организации,
включително дефиницията на изследователски въпроси, методи, процедури и инструменти.
Следователно този документ съдържа контекста и методите на проекта, с цел те да бъдат
използвани от всеки, който има интерес към проекта. Той действа като основа на поредица от
музикални семинари на MaMuMi, където участниците ще бъдат насърчавани да разказват
своите „песни“ и за които има публично достъпно ръководство за потребителя и анимиран
видеоклип. Документът също така съдържа примери за адаптации на изследването, изградени
в отговор на пандемията Covid 19, която повлия на изследователските практики на проекта
през март 2020 г.

Резюме на проекта
Картографиране на музиката на миграцията/Mapping the Music of Migration ’(MaMuMi) е
двугодишен европейски проект за музикално наследство по програма „Еразъм +“, фокусиран
върху методите на музиката и песента като инструмент за междукултурна компетентност. Тя
има 7 партньори от България (Сдружение Знам и Мога), Кипър (Център за социални
иновации), Гърция (KMOP), Италия (CSC Danilo Dolci), Норвегия (Университет за приложни
науки), Испания (Caminos) и Великобритания (Университетът на Глостършир) и включва
събирането, редактирането и качването на истории за музика в интерактивно приложение.
Тези истории се фокусират върху наследствени истории, песните или музиката, които
мигрантите са наследили, обсъждането на които действа като платформа за осъзнаване на
многообразието в специалните музикални работилници на MaMuMi.
Проектът се ръководи от принципа, че иновативните учебни пространства са част от пошироки интеграционни стратегии, които могат активно да помогнат за справяне с проблемите
на многообразието и социалното включване, които са общи за целия ЕС. Проектът
трансформира теорията и практиката в областта на музиката в инструмент за интеграция,
създава ръководство за музиката като метод за интеграция, което може да бъде използвано от
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НПО-та, работещи в сектора, събира аудио колекция и прави интерактивна карта, която
поставя историята на всеки мигрант за музиката, която е наследил, в началото и проследява
пътуването му из Европа. Проектът има за цел да използва разкази за музика като
положителен механизъм за противодействие на отрицателните стереотипи, да разшири на
обществения мироглед и да даде поле за самоизразяване.
Очакваните резултати на проекта са:
1. По-голямо разбиране на историите и емоционалното минало на мигрантите;
2. Мигрантите да научат и разберат историите, създадени от представителите на
неправителствените организации (обучители от НПО-та ще бъдат поканени да
участват и в семинарите, предоставяйки свои собствени истории за песни, които
обаче няма да бъдат картографирани в приложението);
3. Повече разбиране на различни пътувания и житейески пътища, разказани от
самите мигранти чрез метода MaMuMi за разкази чрез песни;
Има сравнително малко данни, изследвания и проучвания за връзката на мигрантите с
музиката като слушатели и потребители, още по-малко за идеята, че говоренето за музика
може да бъде начин за други разговори с гражданите на приемащата държава, които след това
дават възможност за междукултурни дискусии и генерирането на нови знания и разбиране на
мигрантите. Като се има предвид гореизложеното, е много важно да се предоставят на
работниците от НПО компетенциите, знанията и уменията, необходими за да имат достъп и да
могат да управляват музикалните семинари на MaMuMi, които могат да улеснят
междукултурния диалог чрез споделени истории, породени от музиката. За да постигне тази
цел, проектът има три основни цели:

1.
2.
3.

Повишаване разбирането на историите и емоционалното минало на мигрантите
По-задълбочно разбиране на бекграунда на мигрантите от НПО-та
Осигуряване на видимост на истории на мигранти, разказани от самите тях чрез
MaMuMi метода за говорене с песен

Задача O1 - A1. Подробна оценка на музиката като инструмент за засилване на
социалното включване
Тази задача се състои от 2 елемента:
i. преглед на публикувани изследвания или проучвания, проведени на национално ниво
или на европейско равнище;
ii. една фокус група от 6-10 мигранти и представители на мигрантски
асоциации/организации и/или други организации, подкрепящи мигрантите;
Възникващите теми от кабинетното изследване и прегледа на литературата се изследват
допълнително чрез организирането на фокус групи/интервюта, за да се прецени
ефективността на личните въпроси, използвани във фокус групите. Фокус
групите/интервютата имат предимството, че са изследователски метод, който не изисква
голямо финансиране, като същевременно предоставят възможност за повече изследователски
анализ и разяснения относно приноса на участниците. Всички партньори съвместно
разработиха въпросите на фокус групата, докладваха основните констатации на фокус
групите и извадиха на преден план възникващите теми, които да бъдат използвани за
следващата фаза на изследване.
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Задача O1 - A2: Разработване на подходи за използване на музиката като инструмент за
засилване на социалното включване
Тази задача изисква екипът на проекта да оцени своите констатации от фокус групите и да
открие пропуски, които да бъдат поправени за бъдещите фази на изследване. От
националните прегледи става ясно, че всички страни се сблъскват със сходни проблеми,
свързани с липса на възможности за разговори за музика. Тази задача се фокусира върху
НАЧИНИТЕ за провеждане на семинари, свързани с музика.
Задача O1 - A3: Идентифициране на потенциалните области, които да участват в процеса
на социалното сближаване и целевата група
Тази задача изисква екипът на проекта да оцени своите изводи от фокус групите и да открие
пропуски, които могат да се коригират за бъдещи изследвания. От националните прегледи
става ясно, че всички страни се сблъскват с подобни проблеми поради липсата на
възможности за разговори за музика, макар и в различен мащаб. Тази задача се фокусира
върху това КЪДЕ семинарите могат да бъдат проведени.
IO1 A1 (i) - Национални изследвания - обобщение
Всички партньори направиха изследвания под формата на кабинетни проучвания от 3500 думи
на съответните публикувани проучвания на национално ниво по отношение на интеграцията
на мигранти (включително бежанци и хора, търсещи убежище). Изводите от тези доклади са
обобщени по-долу. Отзивите включват:
• контекстът, свързан с държавата, от която е участникът;
• най-новите данни и тенденции в миграцията;
• значението на предоставянето на музика/изкуства в рамките на национални
политически инициативи;
Изследванията констатират, че има малко или никакви национални политики за интеграция на
мигранти чрез използване на изкуства. Забелязват се различия в географското
местоположение и въздействието му върху броя и профила на имиграцията, но не се откриват
общи черти по отношение на националното осигуряване на пространства за насърчаване на
междукултурни разговори като част от политиките за интеграция. Някои партньори
отбелязват нарастването на политическите партии, които са негативно настроени към
емигрантите (Италия, Норвегия, Великобритания).
Партньорите имат различен опит в миграцията по отношение на броя на мигрантите като
процент от населението и дали всяка партньорска държава е използвана като „транзитна“
държава (Кипър, Гърция) или държава, която ще бъде крайна дестинация (Великобритания,
Италия) за мигранта. Настоящата геополитика е определила големия дял на мигрантите от
Близкия изток във всички партньорски държави, а географията и езикът играят роля в това
дали определна държава ще бъде транзитна или крайна дестинация (говорещи испански да
емигрират в Испания, европейци от северна държава да емигрират в Норвегия).
В България първите пет страни на произход за мигранти и лица, търсещи убежище, са
Либия, Афганистан, Ирак, Иран и Сирия, а графиката по-долу показва тези цифри и
степента на отхвърляне на подадените молби за убежище. Тук трябва да се отбележи, че има
голям брой хора без гражданство. Трябва да се отбележи също, че мъжете съставляват 62% от
мигрантите, жените- 10% и децата- 28%.
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В Кипър статистиката от 2018 г. показва, че 10-те най-големи страни на произход на
търсещите убежище са 26% от Сирийската арабска република, 11% от Индия, 8% от
Бангладеш, 8% от Пакистан, 7% от Камерун, 5% от Египет, 5% от Виетнам, 5% от
Грузия, 5% от Ирак, 4% от Шри Ланка и 16% други. Кипър също отбеляза голям ръст в
миграцията като се има предвид броя на кипърските граждани. Кипър е записан като
държавата с третия най-висок процент на имиграция спрямо размера на местното население, с
приблизително 24,8 имигранти на 1000 жители, следвайки Малта и Люксембург (Имиграция в
страни от ЕС: 4,4 милиона през 2017, 2019) По отношение на емиграцията Кипър е
регистрирал втория най-висок процент през 2017 г. с 18 емигранти на 1000 жители. В рамките
на същото проучване беше направено заключението, че през януари 2018 г. Кипър е бил сред
държавите-членки на ЕС, където негражданите са били предимно граждани на друга държавачленка. Освен това Кипър е регистрирал висок процент чуждестранни граждани (10% или
повече от местното население).
От 1990 г., поради срива на комунистическите режими в Европа, Гърция се превръща в
страна на постоянно пребиваване на имигранти, идващи от централна и източна Европа и от
Албания. През 2015 г. картината на имиграцията в Гърция се променя драстично. Гърция се
превръща от транзитна дестинация в място за постоянно пребиваване и започва да приема
много хора по море. Още от 2015 г. основният фокус там е международната закрила.
Според данните за имиграция от Евростат, които представят броя на дългосрочните
имигранти, пристигнали в Гърция през последните години, броят на пристигнали в държавата
емигранти през 2018 г. е 119 489, през 2017 г.- 112 247 и през 2016 г.- 116 867. Тези числа
изглеждат много по-високи в сравнение с 64 445 имигранти , пристигнали в Гърция през 2015
г. и 59013 през 2014 г. На графиката по-долу е необходимо също да се направи преглед на
броя на имигрантите, пристигнали в Гърция от 2008 до 2017 г., където е възможно да се
предположи, че от 2016 г. е имало значителен прираст на хората, пристигащи в страната
поради бежанската криза.

Таблица 1 : Имиграция, Евростат 2019
Източник: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en.

4

Геополитическото развитие във връзка с Турция и Балканите е повлияло върху пристигането
на бежанци по море и по суша в Гърция и сегашната ситуация е такава, че голям брой
мигранти са държани в лагери на Егейския остров в Мория. Опитът на Гърция в миграцията е
свързан с бърза промяна по отношение на сложността на политическите решения за границите
и пътуванията, които се изпълняват от техните географски съседи.
Статистическите данни на европейско ниво показват, че Италия е четвъртата страна на ЕС по
имигрантско население (което означава „роден в чужбина“, с 6,1 милиона имигранти, след
Германия (12,1 милиона), Обединеното кралство (9,3 милиона) и Франция (8,2 милиона),
малко преди Испания (6,0 милиона). Тези статистически данни са разработени от Евростат и
са спрямо 2017 г. В Италия има 6,1 милиона имигранти на 1 януари 2018 г. Сицилия, подобно
на Италия, се характеризира с хетерогенно население по отношение на страната. На 1 януари
2018 г. първите пет националности представляват малко под 60% от чужденците,
пребиваващи в Сицилия, които са предимно румънци (почти 30% от пребиваващите
чужденци), последвани от тунизийци (10,5%), мароканци (7,8%), синхали (7,0%) и албанци
(4,5%). Като се има предвид националността на произхода, най-голямата общност в Сицилия е
тунизийската, със 17 988 притежатели на разрешения за пребиваване, с ясно мнозинство от
мъжете (67,1 %), последван от мароканския (13.827), също с мъжко мнозинство (57,2%).
Третото по големина гражданство е от Шри Ланка, 11 933 лица с мнозинство от мъже (52,5%).
В класацията следват граждани от Албания (7.646), Китай (6.732) и Бангладеш (6.558). Докато
първите две националности показват известен баланс между половете, макар и с леко
разпространение сред мъжете, бенгалците имат силно мъжко присъствие (75,1%).
Италия също е била свидетел на множество различни закони, свързани с имиграцията (1998,
2002, 2017, 2018), всички с подробни регулаторни закони относно правата на пребиваване и
заетост. Особено интересно е съществуването на регионални планове за интеграция на
граждани на трети държави, предлагащи четири линии на действие, последната от които
показва потенциала за намеса на културно ниво и пространство, където семинарите на
MaMuMi могат да се използват за насърчаване на активното участие на мигрантите в
икономическия, социалния и културния живот, което е разгледано в следващия раздел за
изкуството и музиката
Броят на имигрантите в Норвегия нараства през по-голямата част от 2010-те, като най-новите
статистически данни изчисляват общ брой от 944 400 имигранти от първо или второ
поколение в Норвегия, приблизително 17,7% от норвежкото население (Норвежка статистика,
2019). Най-голям брой имигранти идват от Полша, Литва, Швеция, Сирия, Сомалия,
Германия и Ирак. Нетната миграция към Норвегия през 2018 г. възлиза на 18 103 души,
което е показва намаляване на емигрантите спрямо предходната година с 3246 души
(Норвежка статистика, 2019). Броят на бежанците, заселени в Норвегия, е 233 794 през 2019 г.,
което е увеличение с 5633 (2,5%) спрямо предходната година. Бежанците с норвежко
гражданство включват 74 132 мъже и 66 970 жени (общо 141 102), докато бежанците с
чуждестранно гражданство включват 53 187 мъже и 39 505 жени (общо 92 692). Общият брой
на търсещите убежище през 2018 г. е 2655, от които 1090 са жени (323 деца) и 1565 са мъже,
(468 деца). От тях 1333 са получили убежище, а 548 са отхвърлени (на останалите е
предоставена друга закрила или са преместени в безопасна трета държава) (Норвежка
дирекция по имиграция, 2018 г.).
В рамките на Европейския съюз Испания е държавата с третия най-голям брой имигранти 643 684 след Германия и Франция и четвъртият най-голям в Европа, ако се включва
Обединеното кралство. Като държава на границата на ЕС със Северна Африка, Испания
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редовно приема имигранти и бежанци преди неотдавнашната миграционна криза и повечето
имигранти извън ЕС са от Африка, като относително малък брой са от Близкия изток. Найголямата имигрантска общност от африканци в Испания са мароканците. Освен това още поголям източник на имигранти е Латинска Америка, откъдето много хора избират Испания
като своя дестинация в Европа, вероятно поради споделения език. Венецуела и Колумбия са
основните страни на произход на тези мигранти. Освен това, основните имигрантски групи са
предимно от Европейския съюз и Обединеното кралство, които имат специален статут
поради това, че са граждани на ЕС (или подлежат на определени уговорки след Брекзит).
В момента Обединеното кралство е в уникално положение в Европа. След като гласува за
напускане на Европейския съюз през 2016 г., въпросът за миграцията беше обсъждан горещо и
популистките дискурси генерират политическа и медийна среда на враждебност по темата.
Настоящото объркване на политиката относно правата на мигрантите да продължат да работят
в Обединеното кралство, заедно с въпроса за статута на уредени за жителите на ЕС, означава,
че програмата за осигуряване и финансиране на мерките за интеграция е ниска в
политическата програма. Въпреки това Обединеното кралство беше второто (след Германия) в
ЕС (март 2017 г.) по брой имигранти (644.209), което получава и след гласуването за излизане
от ЕС през юни 2016 г., данните за имиграцията остават като цяло същите. Понастоящем
имигрантите в Обединеното кралство са от Полша, Индия, Палистан, Румъния, Ирландия,
Германия и Южна Африка, Бангладеш и Китай.
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
При такъв разнообразен набор от национални партньори може да се очаква нивото на
междукултурни политики да варира в рамките на проекта. В редица случаи (Норвегия, Кипър,
Гърция) се осъзнава, че изкуствата могат да бъдат полезен инструмент за интеграция.
Изпълнението на подобни инициативи обаче се изпълнява основни от частни организации и
НПО. Както отбелязва испанският ни екип, „Като цяло инициативите обикновено се
организират от местни организации или културни институции, които са склонни да се
самофинансират или финансират от частния сектор. Те демонстрират готовност да работят за
интеграция на мигранти, както и признават силата на музиката да интегрира групи в
неравностойно положение, но както при много инициативи за интеграция в Испания, няма
национална инициатива за това, нито политика за използването на музика в интеграция“.
Норвегия е малко по-склонна да финансира инициативи от други страни партньори за
отваряне на пространства в областта на изкуствата и музиката за насърчаване на
междукултурния обмен. Има известно държавно финансиране на местни инициативи
(финансова подкрепа 2 милиона евро през 2018 г. се използва предимно за вече установени
институции, като Филхармоничния оркестър в Осло, фондация „Калейдоскоп“ и т.н.).
Предишни финансирания на местни инициативи са спрени (текущите инициативи обикновено
не получават подновено финансиране), след като броят на имигрантите в Норвегия започва да
намалява през 2017 г.
Държава
България

Примери за актуални инициативи за изкуство и музика, насочени към
интеграция на мигранти
Фестивал на наследството, организиран от Асоциация „Глобално
творчество“ от 2018 г.
Фестивал „Между хората и културите“, представящ изкуството и
културата на местните, както и на бежанските и мигрантските общности,
живеещи в София
Кухня „Мулти култи“ е инициатива в София, България, която се стреми
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Кипър

Гърция

Италия

да ангажира местното население чрез творчески презентации,
фокусирани върху храни от други култури
Sistema- Кипър
Arte Migrante- Кипър
Re-bE- Методът за слушане на музика - музикално движение
Европейски проект: NICER (Нов подход за укрепване на културната
интеграция на младите бежанци) https://nicerproject.eu/#0
El Sistema (от 2017 г.)
Червеният кръст организира музикални курсове за бежанци Скарамага
През 2018 г. на гръцкия остров Самос хората отпразнуваха
Международния ден на бежанците с музикална вечер, посветена на
децата и правото им на образование
„Солидарност сега“ и неправителствена организация „Мелиса“
организират събития за подкрепа на жените мигранти и ги канят да
участват в т. нар. „семинари за изцеление“ чрез изкуства, музика
HEART (HopE AcceleRaTor) насърчава интеграцията на лицата, търсещи
убежище, чрез подобряване на техните езикови умения, тяхната
информираност по въпроси на здравето и информационните технологии,
както и чрез изкуства и музика
2014-2020 г.- Фонд за убежище за миграция и интеграция (FAMI): В
рамките на FAMI много културни проекти се финансират от различни
покани за публични и частни организации, които могат да представят
идеи за изпълнението на проекти, където музиката и изкуствата като цяло
са основните инструменти за насърчаване на социалното приобщаване на
мигрантите и бежанците.
‘Diasporas’: мигрантска музика на фестивала Roma Europa 2019.
‘MIGRARTI’: национален конкурс за продуциране на предавания за
миграцията с мигранти. Главната дирекция за изкуства, работеща към
италианското министерство на културните дейности и туризма,
популяризира и подкрепя проекта „MigrArti - сценични изкуства“,
предназначен за професионалисти в областта на изкуството и културата,
които изпълняват театрални, танцови и музикални проекти, посветени на
множеството на културите, присъстващи днес в Италия, с цел да
допринесе за подобряване и разпространение на културите на произход
на имигрантските общности, постоянно пребиваващи в Италия, с особено
внимание към младите хора, които са второ поколение емигранти, с
оглед на развитието на взаимно познание, междукултурен диалог и
социално включване.
‘Create a puppet, create yourself’ е европейски проект, реализиран в
Сицилия от CSC Danilo Dolci. Идеята беше да се разработи, тества и
разпространи иновативен метод, основан на творческия подход към
образованието за възрастни
REACT: Refugee Engagement And integration through Community
Theatre е проект за ангажиране на бежанците и интеграция чрез
театър в рамките на общността. REACT е проект, финансиран
от програма „Творческа Европа“, дейност „Проекти за
интеграция на бежанци“ през 2016 г., което беше реализирано в
Италия от CSC Danilo Dolci.
BOEMI- Изграждане на нашите умения за заетост чрез
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Норвегия

Испания

Обединеното
кралство

музикални разследвания и нови медии. BOEMI има за цел да
повиши експертния опит на 36 младежки работници от Европа
и Африка чрез експериментиране на различни подходи
(разработени от Danilo Dolci) в областта на музиката и ИКТ.
Breadthе програма за постигане на визия за „Изкуство и
културно образование за всички“ (Norsk kulturskoleråd, 2016)
Като част програмата „тласък за интеграция“ на норвежкото
правителство през 2018 г. в държавния бюджет бяха отпуснати
20 милиона норвежки крони (приблизително 2 милиона евро) за
инициативи и проекти в областта на изкуството и културата,
които се използват за стимулиране на разнообразието и
интеграцията, стремящ се „достигне до социални групи, които
са недостатъчно представени както като актьори / изпълнители
/ художници, така и публика“
Fundación Música Creativa y Plena Inclusión Madrid, #PasiónPorLaMúsica.
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-cantoabierto/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumentopromover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oc
t_18.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wpcontent/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-ofimmigrants.pdf

Тези данни показват, че в някои държави-членки на ЕС (Гърция, Италия) има богат избор от
изкуства, някои от които са съсредоточени в столиците (България, Испания) и има държави
без никакви инциативи (Великобритания). По-голямата част от тези събития се управляват от
частни предприятия или местни организации. Изключение прави Норвегия, чийто държавен
оператор е разработил телевизия за деца във връзка с използването на общественото радио
като инструмент за насърчаване на културното разнообразие. В много случаи няма място за
дискусии за музиката, които са част от удоволствието на популярната култура и са ключови за
отключването на по-нататъшни дискусии около личните истории (които MaMuMi обсъжда
подробно).
IO1 A1 (ii) Фокус групи
Втората фаза на методологичната рамка (IO1-A1) беше провеждането на фокус групи за
добавяне към информацията, събрана от кабинетното изследване. За тази цел проектът има за
цел да организира фокус групи от 6-10 участници, за да се получи представа за ролята, която
музиката е имала в живота им и за това как говоренето за музика може да даде основа за
междукултурен разговор. За да се направи това, проектът разработи формуляр за фокус група
с въпроси. Те ще добавят информация, която би била полезна при разработването на
семинарите (I02), а шаблоните за въпроси ще бъдат включени в музикалните работилници на
MaMuMi (03).
В средата на март 2020 г., след като Covid 19 се появи и Европа изпадна в ситуация на
социално дистанциране и изолация, консорциумът адаптира своите фокус групи. Те
разработиха онлайн проучване, проведено чрез Microsoft Word, Google Forms, Zoom, Microsoft
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Teams или Skype, също беше създадена версия на онлайн фокус група. Въпросите бяха
еднакви и при трите модела. Въпросите за съгласие за участие във фокус групите и
съхранение на личните данни бяха съгласувани от екипа и формулярите трябваше да се
съхраняват в съответствие с действащите разпоредби на GDPR. Тези формуляри, заедно с
трите формуляра за фокус групи/проучвания, са достъпни на уебсайта на MaMuMi за
използване от неправителствени организации и организации, работещи с мигранти, както и
всеки, който би искал да използва семинар „Истории за песни“, за да генерира разговори с
хора от различни групи: уязвими възрастни, затворници, обитатели на домове за грижи.
Проучванията не са заместител на фокус група, тъй като 1) индивидът ги провежда
самостоятелно, 2) някои въпроси могат да бъдат пропуснати и 3) липсва богатството от
разговори и диалог. Въпреки това, предвид ситуацията, проучванията и фокус групите, които
се проведоха преди Covid, позволиха на екипа да преразгледа въпросите, които да се
използват в семинарите.
Изследвания на терен/Провеждане на фокус групи
Всеки партньор организира една фокус група от 6-10 участници с бежанци, търсещи убежище
или мигранти и работещи с тях. Фокус групите се проведоха във всяка страна-партньор и бяха
използвани въпроси, обхващащи предварително договорени теми, за да се гарантира, че
сравненията между различни държави и между културите са постижими. Фасилитаторите се
бяха насърчени да играят активна роля във фокус групата, като молят членовете да разработят
по-конкретно някои въпроси и контролират времето за работа на членовете на групата, така че
да не доминират само някои участници, а всички да вземат участие по равно.
Първоначалната идея беше, че всяка фокус група трябва да се провежда лице в лице или чрез
онлайн конференция въз основа на набор от предварително дефинирани отворени въпроси,
създадени от всички партньори, стигайки се до безпристрастна и полезна информация. На
интервюираните/участниците във фокус групите се осигурява анонимност и се изисква да
подпишат формуляр за съгласие. Фокус групите се записват на аудио устройства. MP3 или
WAV файловете могат да бъдат качени на споделен сайт на Trello или частна онлайн зона за
съхранение.
На участниците във фокус групите бяха показани примери за музикални истории с помощта
на мобилни устройства, за да осигури пространство, в рамките на което те могат да обсъдят
своите компетенции в областта на цифровата медийна грамотност. Тези примери ще варират в
различните страни и нашата цел е да ги интерпретираме, имайки предвид местните медии и
контекст (Bishop, 2-17: 2), които могат да бъдат използвани за междукултурен обмен.
Участниците могат да бъдат идентифицирани с псевдоними. Фокус групите трябва да се
провеждат в безопасна среда. Набор от насочващи въпроси ще бъде изготвен от всички
партньори в съгласие. Въпросите ще бъдат достъпни чрез Trello. Предложено беше да се
зададе въпрос от типа „Искате ли да добавите още нещо?“ в края на сесията, за да се събере
информация, която участниците искат да включат, но която не е била предвидена от
фасилитаторите (Bishop, 2017: 4). Всички формуляри се нуждаят от логото на Еразъм и логото
на водещата организация в горната част.
Оригиналната форма на фокус група е адаптирана така, че да отговаря на а) ОНЛАЙН фокус
група и б) ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ. Въпросите и в трите бяха еднакви.
Форма за фокус група, провеждана лице в лице
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Картографиране на музиката на миграцията
Изследователска фокусн група

УКАЗАНИЯ ЗА ФАСИЛИТАТОРИТЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО и ПРОЕКТНИ
ПАРТНЬОРИ) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОКУС ГРУПА [01 - A1 - ii] С УЧАСТНИЦИ
(МИГРАНТИ)
Фокус групите трябва да отнемат не повече от един час. Всички участници трябва да седят
в кръг и фасилитаторът да обясни предстоящите дейности. Ще се говори за музика. Могат да
се проведат повече от една фокус група, ако групата надвишава 10 души.
Фасилитатори да представят на участниците проекта MaMuMi.
В началото на дейността всички участници трябва да бъдат насърчавани да проверят
мобилните си телефони и да обсъдят как/дали ги използват за слушане на музика.
В края на дейността всички участници трябва да бъдат попитани ‘Има ли още нещо,
което искате да добавите?’
Сесията трябва да бъде записан и аудиофайлът да бъде качен на споделен сайт за
архивиране (Списък на сайта MaMuMi Trello O1)
Въпросите от лявата страна трябва да се използват като ПОДКАЗКИ. Целта на фокус групата
е да позволи на членовете да говорят свободно и продължително около темата МУЗИКА, така
че екипът на MaMuMi да може да разработи подходи за използването на получените данни в
по-нататъшни семинари.
Въпроси към участниците във фокус групите MaMuMi
Въпрос (зададен от фасилитатора)

Отговори (от участниците)

1. Използвате ли мобилния си
телефон за слушане на музика?
Ако да, колко често?
2. Каква музика харесвате?
3. Кога и къде слушате музика?
4. Има ли някакво музикално
произведение, което е важно за
Вас? Защо?
5. Как ви кара да се чувствате тази
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важна песен, когато я слушате?
6. Има ли конкретна песен, която да
ви напомня за важно събитие в
живота ви?
7. Има ли музикално произведение,
които бихте искали да предадете
на другите? Защо?
8. Каква е силата на музиката за вас?
9. Искате ли да добавите нещо?

Адаптирано към ситуацията, свързана с Covid 19
Онлайн анкетатата може да се използва там, където съществуват ограничения поради Covid
19. Тази форма на анкетата е полезна и за достигане до участници, които са от отдалечени
райони или няма възможност за среща.
https://docs.google.com/forms/d/1RmVvj-gQbcixCDC6JJj8dzrzjF9MZGu5o1vBiJlZ8_w/edit

Форми за обратна връзка от фокус групи
Тези две форми се изполват за предоставяне на обратна връзка. Първата е свързана с
количествени данни, а втората- с качествени данни за повече разяснения, ако е необходимо.
Втората форма е полезна за качествена обратна връзка и по-задълбочени изследвания.
Поради Covid 19 бяха направени адаптации, за да се предложат ТРИ кратки форми за обратна
връзка 1) фокус групи лице в лице, 2) онлайн фокус групи (в Zoom и т.н.) или 3) отговори на
онлайн проучване. По-долу е (1).
Картографиране на музиката на миграцията
O1-A1
ii Форми за обратна връзка от фокус група
Координатор
Брой участници
Имена, националност
и
възраст
на
участниците
Дата на фокус групата

11

Неща, които са минали успешно
Фокус група
1

2

3

Неща, които са Ви изненадали
Фокус група
1

2

3

АДАПТИРАНИ ДАННИ
Неща, които не са минали успешно
Фокус група
1

2

3

Неща, които са научени след провеждане на фокус групата
Неща, които
трябва да се
запазят
Неща, които
трябва да се
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променят
Неща, които
трябва да се
добавят
Друго

Този допълнителен формуляр предлага възможност за предоставяне на допълнителна
информация извън въпросите
O1-A1
ii Кратък отчет
Име на партньора
Фокус група / Онлайн
фокус група / Дата на
проучването
Брой участници
Неща, които са се провели успешно (максимум 500 думи)

Неща, които Ви изненадаха (максимум 500 думи)

Неща, които не минаха успешно (максимум 500 думи)

Нови знания- в следствие на изследването (максимум 500 думи)
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Подробно посочете всички получени данни (това може да се отнася до националностите/
възрастта на участниците)

Със свои собствени думи и на базата на изследването, което сте направили, детайлизирайте
всички пропуски в „говоренето за музика“, които тази (онлайн) фокус група или проучване
илюстрира. (максимум 500 думи) и те ще бъдат използвани за изграждане на O1-A2

Отчетът е направен от: __________________________ Подпис:
__________________________
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Адаптирана анкета за използване в условия на Covid 19
Mapping the Music of Migration
Exploratory ONLINE SURVEY

ИНСТРУКЦИИ ЗА ФАЦИЛАТОРИ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО и ПРОЕКТНИ
ПАРТНЬОРИ) ЗА ОНЛАЙН ИЗСЛЕДВАНЕ (поради Covid 19) [01 - A1 - ii] С
УЧАСТНИЦИ (МИГРАНТИ)
Въпросите от лявата страна трябва да се използват като ПОДКАЗКИ. Целта на това проучване
(заради Covid 19) е да даде възможност на респондентите да отговорят изчерпателно на темата
за МУЗИКАТА, така че екипът на MaMuMi да може да разработи подходи за използване на
получените данни в по-нататъшните семинари.
Въпроси за участниците в онлайн проучванията на MaMuMi
Въпрос към участника
Моля, отговорете тук
1. От коя държава сте?
2. Защо решихте да отидете
държавата, в която сте
момента?
3. От колко време сте
държавата, в която сте
момента?
4. С какво се занимавате
момента
(работа/образование/др.)?

в
в
в
в
в

5. На колко години сте?

6. Използвате ли мобилния си
телефон за слушане на
музика? Ако да, колко често?
7. Каква музика харесвате?
8. Кога и къде слушате музика?
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9. Има ли някакво музикално
произведение, което е важно
за Вас? Защо?
10. Как ви кара да се чувствате
тази важна песен, когато я
слушате?
11. Има ли конкретна песен,
която да ви напомня за важно
събитие в живота ви?
12. Има
ли
музикално
произведение, които бихте
искали да предадете на
другите? Защо?
13. Каква е силата на музиката за
вас?
14. Искате ли да добавите нещо?

Findings of Online Surveys conducted under Covid 19 conditions
Картографиране на музиката на миграцията
Версия на O1-A1 за условия на Covid 19
ii Формуляри за обратна връзка за онлайн фокус група / анкета
Координатор

ЗиМБългария

CSIКипър

KMOPГърция

CSCИталия

INNНорвегия

C- Испания

Брой
участници
Възрастов
интервал и
произход на
участниците
(ВАЖНОтази
информация
се
описва
общо, а не за

7

8

11

8

5

21

21-57
Белгия,
Англия,
Италия,
Косово,
Нова
Зеландия,
САЩ,
Казахстан

21-61
Гамбия,
Северна
Македон
ия,
Италия,
Великобр
итания,
Камерун,

Неприло
жимо

20-34
Сенегал,
Тунис,
Габон,
Камерун
, Гамбия

27-44
Белгийски,
френски,
норвежки,
сръбски

19 -72
Аржентинск
и,
бразилски,
български,
немски,
австрийски,
венецуелски,
британски,

UoGВеликобритяни
я
10
21 – 76
Бенгалски,
марокански,
индийски,
италиански,
португалски,
испански,
алжирски

16

всеки
участник)
Дата
на
провеждане
на
фокус
групите/
въпросницит
е

10.05.202
0–
31.05.202
0

Испания,
Кипър
4.05.20 –
20.05.20достъпна
онлайн в
социални
те медии
на CSI

24.04.202
0 – 22.05.
2020

30.04.20
20 –
14.05.
2020
Онлайн
интервю
та и
фокус
групи.
онлайн
проучва
не мартаприл
2020 г.

11.05.2020
–
04.06.2020

италиански,
швейцарски
9.4.2020 –
17.4.2020

14.03.2020
(лице в лице)–
04.06.2020

Неща, които минаха успешно
Фокус група/Въпросник
1 България, ЗиМ: Проучването беше разпространено чрез социални медии като Facebook,
тъй като в България има много страници и групи, посветени на мигранти и чужденци.
Проучването беше разпространено и сред хора, с които преди ЗиМ са работили, които
работят с мигранти и чужденци.
Кипър, CSI: Много положителни отговори относно стойността на музиката в живота на
участниците. Повечето от участниците слушат музика всеки ден и навсякъде (особено в
дома им, когато имат време).
Гърция, KMOP: лесно за разпространение чрез информационните канали на KMOP.
Италия, CSC DD: CSC разпространи проучването чрез хора, работещи с мигранти. CSC се
свърза с неправителствени организации/мигрантски организации като мултикултурни
детски градини.
Норвегия, INN: Реакциите на публиката на публикации в социалните медии за
проучването, както и от организации, работещи с мигранти, показаха много положителен
интерес към проекта.
Испания, C: няма проблеми с разпространението.
Великобритания, UoG: положителен отговор. Малката фокус група, проведена на 14.3.20
беше идеална, тъй като разговорите се развиваха повече от първоначалните въпроси с
добавянето на подробности.
2 България, ЗиМ: Проучването е проведено както на английски, така и на български език - в
проучването са използвани и двата езика, тъй като респондентите са имали възможност да
изберат кой език да използват за отговорите си.
Кипър, CSI: Много положителни отговори за това как силата на музиката обединява
хората независимо от етническата им принадлежност и е форма на междукултурна
комуникация.
Гърция, KMOP: Езикът не беше проблем, тъй като се насочихме към мигранти, които
могат да разбират и пишат на английски или на гръцки.
Италия, CSC DD: Езикът не беше проблем, тъй като се насочихме към мигранти, които
могат да разбират и пишат на английски или на италиански.
Норвегия, INN: Анкетираните обикновено показват ентусиазъм за обсъждане на музиката
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и какво означава тя за тях.
Великобритания, UoG: Респондентите споделиха лична информация около любовта и
спомените си и какво означава музиката за тях.
3 България, ЗиМ: добавен е формуляр за съгласие на английски и български език в края на
проучването и респондентите бяха помолени да отбележат всички полета. Всички
участници направиха това.
Кипър, CSI: Голяма част от участниците проявиха интерес към участие в бъдещи дейности
по нашия проект и с удоволствие популяризираха своята музика.
Италия, CSC: лесно се събираха онлайн въпросници и се осъществиха две интервюта по
Skype, тъй като CSC разполага с широка мрежа от НПО и центрове за бежанци на местно
ниво
Норвегия, INN: набра доста разнородна група респонденти (като се има предвид
ограничения брой отговори).
4 България, ЗиМ: Добавихме няколко въпроса относно предисторията на участниците, за да
ги разберем по-добре, което ни даде по-широка перспектива в анализа на въпросите.
Изненадващи неща

1

2

Фокус група/Въпросник
България, ЗиМ: Респондентите, участвали в проучването, са от страни с висок социален и
икономически стандарт: Италия, Нова Зеландия, Италия, САЩ, които са дошли в
България, за да развият собствен бизнес и да поддържат добър стандарт и в България.
Кипър, CSI: Нещо изненадващо, което излезе от изследването, е, че почти всички от тях,
макар да идват от различни култури и са имали различни преживявания с музика, са се
съгласили, че музиката е мощен инструмент, който обединява хората и всички са свързани
с музиката чрез емоционалното си минало.
Гърция, KMOP: Получихме 11 отговора през първите две седмици от разпространението.
Италия, CSC DD: Имаше високо качеството на отговорите от онлайн интервютата и голям
интерес, проявен от местните музиканти към проекта MaMuMi.
Норвегия, INN, Великобритания, UoG: изненадваща е краткостта на повечето отговори,
дори отворените въпроси.
Кипър, CSI: Когато ги помолят да споделят музикално произведение, което е
важно за тях, повечето от мигрантите споделят своите истории и казват, че
това музикално произведение им напомня за пътуванията или ги кара да
танцуват и им дава надежда за бъдещето, напомня им за хубави спомени с
приятели или спомени от родната им страна и семейството. За някои това
музикално произведение носи повече положителни чувства като мотивация,
релаксация, щастие, докато за други носи повече носталгични и емоционални
чувства.
Гърция, KMOP: Целта беше да се постигнат 6 до 8 отговора, но успяхме да
надминем своите очаквания.
Италия, CSC DD: Анкетираните не са имали големи проблеми при отговорите
на английски език на онлайн въпроси, повечето от анкетираните са френско
говорещи.

АДАПТИРАНИ ДАННИ
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Неща, които не са минали успешно

1

2

Фокус група/ Изследване
България, ЗиМ: Респондентите не дадоха много дълги отговори на един от най-важните
въпроси: Има ли едно музикално произведение или песен, което е важно за вас? Някои от
тях казаха само музикален стил, който им харесва.
Кипър, CSI: Поради ситуацията с Covid-19 и предизвикателствата, пред които е изправена
тази конкретна целева група, не получихме голям брой отговори, нито от организации,
нито от самите мигранти / бежанци. Може би някои не са имали достъп до интернет или
компютър. Въпреки това CSI успя да събере минималния брой респонденти, поискан от
консорциума.
Гърция / Италия / Норвегия: въздействие на Covid-19:
Норвегия, INN: Проучването даде доста кратки отговори, при които липсва детайлността,
което вероятно ги имало от разговори във фокус групи.
Испания, С: проучването предлага малко възможности за обсъждане на теми.
Гърция, KMOP: 11/24 респонденти
Италия, Обединеното кралство: Някои респонденти отговориха по два пъти на анкетата.
България, ЗиМ: Някои респонденти заявиха, че няма музикално произведение, което да
искат да предадат.
Гърция, KMOP: Някои от въпросите не бяха толкова конкретни, така че участниците
отговориха по свой собствен начин.
Италия, CSC DD: Някои въпроси бяха твърде общи и оставиха място за лична
интерпретация от анкетираните.
Норвегия, INN: По-специално някои от въпросите може да не са подходящи за
насърчаване на дълги и подробни отговори. Въпреки че този проблем вероятно е заради
формата на изследването, струва си да се преразгледа формулирането на определени
въпроси.
Испания, C: някои въпроси не са полезни при проучване.
Нови неща, научени при провеждането на фокус групата / проучването (въпросника)

Неща, които България, KC: Всички въпроси трябва да бъдат запазени.
да се запазят
Кипър, CSI: Емоционалната част от проучването беше наистина възможност
за хората да изразят своите истории и чувства!
Италия, CSC DD: Интервютата в Skype бяха доста ефективни и
възможността за записване на интервютата чрез Skype е много полезна за
проследяване на отговорите и съхранение на съдържанието на чата.
Неща, които България, ЗиМ: Някои от въпросите могат да бъдат малко по-обяснителни:
да се променят 1. Използвате ли мобилния си телефон за слушане на музика? Ако да, колко
във
често?
въпросника
2. Каква музика харесвате?
3. Кога и къде слушате музика?
4. Има ли едно музикално произведение или песен, което е важно за вас?
Моля, кажете кое и защо?
5. Тази важна песен - как ви кара да се чувствате, когато я чуете?
6. Има ли конкретна песен, която да ви напомня за важно събитие в живота
ви? Моля, споделете кое е и събитието.
7. Има ли музикално произведение, което бихте искали да „предадете
нататък“? Моля, кажете кое е то и защо искате да го предадете?
8. Каква е силата на музиката за Вас?
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Кипър, CSI: Може би за песенния семинар, тъй като ще бъде в групова
обстановка, трябва да се помисли за хомогенност на групите, тъй като опитът
и интеграцията е различен за новопристигналите мигранти/бежанци и за
второто и третото поколение мигранти, така че тяхното разбиране и оценката
на музиката като инструмент за междукултурна компетентност може да е
различна.
Гърция, KMOP: Към въпросите трябва да се добави държавата, от която
произхождат мигрантите и възрастта им (и двете препоръки останаха в
директните инструкции за фокус групата), тъй те биха предоставили много
интересна информация за извадката от мигранти; въпросите трябва да бъдат
по-конкретни- т.е. в четвъртия въпрос (Има ли едно музикално произведение
или песен, което е важно за вас? Защо?) да се добави ‘кое музикално
произведение/ песен’. Ако тази част от изследването беше проведена чрез
сесия лице в лице, щеше да бъде получена повече информация от
участниците.
Италия CSC DD: Въпросите понякога са твърде общи и респондентите
изпитват затруднения при фокусирането и намирането на правилни отговори.
Може би някои затворени въпроси ще помогнат за събирането на по-важна
информация от мигрантите.
Норвегия, INN: Предлагат промяна на въпроса за „силата на музиката“ в поконкретен въпрос (например значението на музиката в живота на човека;
различните функции и / или ефекти на музиката). Формулирането на
въпросите трябва да се адаптира, за да се осигурят подробни отговори
Нови
неща, България, ЗиМ: В онлайн проучванията можем да разберем покоито да се добре участниците, ако добавим някои въпроси като:
добавят
- Коя е вашата родна страна?
- Защо решихте да дойдете в страната домакин?
- От колко време сте в страната домакин?
- С какво се занимавате в момента (професия / образование / и
т.н.)?
- На колко години си?
- Какъв е вашият пол? (това предложение не беше възприето
от екипа на проекта, тъй като то не е в рамките на проекта).
Кипър, CSI: Може би в ситуация лице в лице обучителят може
да зададе по-целенасочени въпроси относно специфичните
аспекти на историите на участниците и да ги свърже с това как
музиката може да служи като инструмент за междукултурна
компетентност не в общ смисъл, а във всеки национален
контекст и да предложи възможност на тези хора да споделят
идеи за това какво може да се направи по този въпрос.
Италия, CSC DD: Предлагат затворени въпроси за събиране на
по-подходяща информация от респондентите.
Норвегия, INN: Предлагат въпроси, които по-пряко разследват
социалните измерения на музиката, въпроси, които насочват
разговора
по-конкретно
към
ролята
на
музиката
в
преживяванията на мигрантите при преместване в нова държава
/ адаптиране към нова среда.
Допълнителни Кипър, CSI: Резултатът е по-положителен от очакваното по отношение на
бележки
промяната на формата от фокус група лице в лице към онлайн въпросник.
Това отнема по-малко време за всички и за целите на тази дейност и фактът,
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Избрани
резултати

че анкетата е анонимна, дава на участниците пространство и свобода да
изразяват своите чувства и истории, както желаят. Може би в групова
обстановка, тъй като групата не би била хомогенна, участниците може да не
са се чувствали комфортно да изразяват своите чувства и истории, както са
правили поотделно у дома. Разбира се, това е различно, когато разгледаме
бъдещите музикални уъркшопи, които трябва да се проведат лице в лице и
обучителят ще носи отговорността да създаде атмосфера на доверие между
участниците.
1. Използвате ли мобилния си телефон за слушане на музика? Ако да,
колко често?
Имаше различни отговори на този въпрос. Това повдига въпроси относно
достъпа до технологията на смарт телефона. Проектът не може да задължи
участниците да имат смарт телефон.
2. Каква музика харесвате?
Гърция, KMOP: всякаква
Италия, CSC DD: Mbalax, Reggae and Zouk, хип-хоп, R&B, рап, поп,
традиционна музика, тунизийски фолклор, палестинска музика
Норвегия, INN: Повечето респонденти предпочитат да слушат популярни
музикални стилове, един участник също изброява „световна музика“, докато
друг специално споменава поп музика от родната си страна.
Великобритания, UoG: World Music, Grunge, джаз, Bhangra, арабски
3. Кога и къде слушате музика?
Гърция, KMOP & Италия CSC DD: къща/транспорт/фитнес/бар/с приятели
Норвегия, INN: Повечето респонденти слушат музика в ежедневни
ситуации, като например по време на готвене, упражнения, на работа, на
обществени места и т.н. Такива гъвкави навици на слушане се улесняват и са
свързани с използването на смартфони за достъп до музика. Има респондент,
който рядко използва телефона си за музика и слуша музика предимно в
колата си. Това демонстрира, че медиите/технологиите, чрез които се
осъществява достъпът до музиката, идват със своите специфични набори от
възможности и ограничения относно това къде/кога/как може да се
осъществи слушането на музика
Обединеното кралство, UoG: кухня, почистване, кола, обучение по кик бокс
4. Има ли едно музикално произведение или песен, което е важно за вас?
Защо?
Италия, CSC DD: „Да, защото ми напомня за родината ми; Да, има музика,
която най-много ми харесва, и това е реге музиката. Защото е съзнателна
музика; Харесвам любовната музика, защото ме прави щастлива; Реге
музика: тя е от значение за мен, защото проповядва и възпитава хората;
Immigré от Youssou Ndour; Махбуби (от тунизийския фолклор);“
Великобритания, UoG: „Нирвана“ бяха като химн на моята тийнейджърска
тревога“
5. Как ви кара да се чувствате тази важна песен, когато я чуете?
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България, ЗиМ: „Handbags and Gladrags“ от Род Стюарт, тъй като ви държи
смирени и спокойни.“
Кипър, CSI: „Когато слушам песента ‘mi mou les antio’ (от Makedonas), тя
ми напомня за баба ми, когато я пеехме заедно.“, „свободно барабанене на
джембе“
Великобритания, UoG: „Ета Джеймс, „At Last“- Винаги ме кара да
танцувам.“, „O Mor Moina Go“, „да, една, която баща ми харесва и която ми
напомня за периода, в който съпругът ми беше на военна служба.“ „Напомня
ми на баба ми.“
6. Има ли конкретна песен, която да ви напомня за важно събитие в
живота ви?
Гърция, KMOP: част от музиката напомня за определени времена: „напомня
ми за тежкия удар, който преживяхме, когато ислямистите поеха Северна
Мали.’.
Италия, CSC DD: „Lune de miel“, напомня на майка ми, за първи път тя
беше пияна и танцуваше“, „Да. музиката ми помни откъде идвам. И за какво
дойдох, каква е мисията ми тук.“
Великобритания, UoG: „‘Jerusalem of Gold’- това ми напомня за дома в
Израел и за Шестдневната война.“, „I need a hero” на Бони Тейлър“, слушах
го минути преди изпита си за шофиране. Песента ми помогна да се успокоя,
да се отпусна и да се съсредоточа. Помогна ми да премина теста си“, „Има
редица песни, които са важни за мен. Те ми напомнят за различни събития,
места и хора.“, ‘Einy aleik’ от Нанси Аджрам. Това ми напомня за живота в
Йордания и любовта ми към арабския език расте.“, ‘Stars’ от Simply Red,
живеехме в Кипър и се роди първата ми дъщеря. Слушах я през цялото
време.“
7. Има ли музикално произведение, което бихте искали да „предадете
нататък“? Защо?
Кипър, CSI: „ свободно барабанене на джембе“
Италия, CSC DD: „Mahboubi“, това ми напомня за моята родна земя,
особено сега, когато съм в карантина, това е песен от тунизийския
фолклор;.“, Naz и Damian Marley, ‘Strong will continue’, хубава песен, дава ви
енергия, кара ви да се чувствате по-добре в трудни моменти, в трудни
моменти, силна песен.“
Великобритания, UoG: „Всичко от Ана Белен. Жалко е, че малко испански
певци са известни в англоговорящите страни.“, ‘Mehndi hai rachnewali’винаги ме разплаква, има красив текст.“
8. Каква е силата на музиката за Вас?
Партньорите записаха отговори, свързани с емоции и памет.
9. Има ли нещо друго, което бихте искали да добавите?
Гърция, KMOP: Един респондент предложи „Всеки трябва да се научи да

22

свири на инструмент: той трябва да бъде част от всяка училищна програма!“.
Италия, CSC DD: „Благодаря на всички за проекта. Надявам се, че това
може да ми помогне да развия музикалната си кариера“
НОВИ ЗНАНИЯ
Испания, С: Повечето хора слушат музика у дома и те свидетелстват за това
как силата на музиката да влияе на емоциите.
Великобритания, UoG: Това, което мина добре в разговорите лице в лице
беше, че научихме ниви неща. И чрез испанските респонденти също се
запознахме с различна музика, която не познавахме. Новата музика ще даде
добавена стойност на семинарите за онези, които ги водят, и е в
съответствие с целите за междукултурна комуникация.
ПРОБЛЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАТ
Норвегия, INN: В отговорите на проучването има много малко неща, които
сочат към въпроси за междукултурната компетентност или осъзнаването на
многообразието. Може би си струва да обмислим включването на въпроси,
които по-пряко разглеждат ролята на музиката в опита на мигрантите да се
преместят в друга държава, да бъдат в нова среда и т.н., било по отношение
на поддържането на връзка с това откъде идват мигрантите или изграждането
на връзки с общностите, в които са отишли мигрантите.

Резюме на отговорите и данните от проучването
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ПОЛОЖИТЕЛНИ
СТРАНИ

ПРОПУСКИ

НАЧИНИ ЗА
АДАПТИРАНЕ

• Положителна реакция към проекта и целите му.
• Проучването е лесно за превод, ако е необходимо.
• Проучването може да се адаптира към провеждане онлайн, ако е
необходимо, макар и с по-малко отговори и данни.
• Появяват се интересни разкази (за семейство, дом, ключови
събития в живота).
• Хетерогенна група от участници (пол, националност, възраст).

•
•
•
•

проверка на достъпа на групата до смарт телефони
повече съсредоточаване върху междукултурната компетентност
повече съсредоточаване върху осъзнаването на многообразието
повече фокус върху конкретни истории около миграционния опит

• въпросите да ще бъдат преразгледани, за да се получат по-пълни
отговори.
• въпроси да бъдат съобразени със ситуацията и националния
контекст на респондентите
• въпроси, които да бъдат насочени към мигрантската целева група
• адаптиране към Covid 19 и социалното дистанциране
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Коригирани въпроси за фокус група / анкета за използване в музикалните семинари на
MaMuMi
Картографиране на музиката на миграцията
Музикална работилница MaMuMi

ИНСТРУКЦИИ ЗА ФАСИЛАТОРИ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО и ПРОЕКТНИ
ПАРТНЬОРИ) ЗА MAMUMI МУЗИКАЛЕН СЕМИНАР [03 - A1] С УЧАСТНИЦИ
(МИГРАНТИ)
Работилницата трябва да отнеме не повече от един час. Всички участници трябва да седят
в кръг и фасилитаторът да обясни упражнението. Ще се говори за музика. Могат да се
проведат повече от една фокус група, ако групата надвишава 10 души.
 Фасилитатори представят проекта MaMuMi на участниците.
 В началото на дейността всички участници трябва да бъдат насърчавани да
проверят мобилните си телефони и да обсъдят как / ако ги използват за слушане
на музика.
 В края на дейността всички участници трябва да бъдат попитани „Има ли нещо
друго, което искате да добавите?“
 Семинарът трябва да бъде записан и аудиофайлът да бъде качен на споделен сайт
за архивиране (Списък на сайта MaMuMi Trello O1)
Въпросите от лявата страна трябва да се използват като ПОДСКАЗКИ, за да се даде
възможност на членовете да говорят свободно и продължително около темата за МУЗИКАТА.

25

Въпроси за участниците в музикалните семинари на MaMuMi
Въпрос
(да
бъде
зададен
от Отговори (от участнците)
фасилитатора)
1. Използвате ли мобилния си
телефон за слушане на музика? Ако
да, колко често?
2. Каква музика харесвате?
3. Кога и къде слушате музика?
4.
Има
ли
някое
музикално
произведение или песен, които са
важни за Вас? Моля, кажете кое и
защо?
5. Тази важна песен - как ви кара да
се чувствате, когато я чуете?
6. Има ли конкретна песен, която да
ви напомня за важно събитие в
живота ви? Моля, споделете коя е тя
и какво е събитието.
7. Има ли музикално произведение,
което бихте искали да „предадете
нататък“? Моля, кажете кое е то и
защо искате да го предадете?
8. Защо?
9. Каква е силата на музиката за Вас?
10. Искате ли да добавите нещо?
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IO1 A2 КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МУЗИКАТА
ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ

КАТО

ИНСТРУМЕНТ

ЗА

Фокус група на MaMuMi показа, че проектът е а) лесен за адаптиране, б) положителен за
крайния потребител. Covid 19 и преминаването към онлайн проучвания бяха успешни до
известна степен. Онлайн проучванията позволяват събиране на данни, но не позволяват
пълноценни разговори. Ето защо Skype или онлайн платформи за срещи като Microsoft
Teams, Zoom, Blue Jeans трябва да бъдат включени в проекта по време на неговото
развитие. Това ще гарантира дълготрайността и достъпността на проекта.

ПРОПУСКИ

АДАПТАЦИЯ

• Осигурете достъп до смарт телефони, ако е необходимо.
• Фасилитатори и хора, коите не са мигранту също могат да участват в
семинара.
• Използвайте въпросите като подсказки за водене до разговор.
• Задавайте въпроси, свързани повече с миграционния опит.
• Понякога се говори за песни без изпълнител. Уверете се, че е дадена
цялата информация, за да намерите песента.

• Преработен въпросник с въпроси, отнасящи се към миграционния
опит.
• Във всички материали от семинара да се включат насоките за
изпълнение при Covid 19.
• Осигурете адаптивност на семинара в онлайн и офлайн платформи
• Използвайте преработените въпроси от фокус групата като като
упражнение за "разчупване на ледовете" преди музикалния уъркшоп.
Това ще гарантира, че участникът ще дойде на семинара, след като е
разгледал някои от темите за дискусия в семинара.
• Освен да отговаря на въпросите на фокус групата, групата мобе слуша
и някои аудио клипове на предишни участници в семинари, достъпни
на уебсайта на MaMuMi.

IO1 A3- ПОТЕНЦИАЛНИ НАЧИНИ ЗА УПОТРЕБА
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•Ако е възможно, семинарът трябва да се проведе лице в лице.
КАК?

•Skype може да се използва, ако работата лице в лице не е възможна.
КАК?

С КОГО И КЪДЕ?

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ИНСТРУКЦИИ

•Могат да участват групи от мигранти И хора, които не са мигранти.
•Може да се проведе в обществени кафенета, центрове, библиотеки, офиси на
НПО.
Ако участниците в уъркшопа са връстници, това ще насърчи по-голяма
активност на участниците.
Методът може да бъде адаптиран за използване с други групи, с които
диалогът е важен, не само междукултурен, но и междупоколенчески.

Резюме
1. Фокус групите/проучванията на MaMuMi илюстрираха как проектът има потенциал да бъде:
а) лесен за адаптиране
б) полезен за крайния потребител/целевата група
2. Преминаването към онлайн проучвания заради Covid 19 беше успешно до известна степен.
То позволи събиране на данни, но не и пълнокръвни разговори. Участваха общо 70 участници.
3. Skype или онлайн платформи за срещи като Microsoft Teams, Zoom, Blue Jeans трябва да
бъдат включени в проекта по време на неговото развитие. Това ще гарантира, че а)
разговорите (както в Италия по Skype) могат да бъдат реализирани и б) проектът е устойчив и
адаптивен към продължаващите предизвикателства около мерките за социално дистанциране.
4. За да се осигурят пространства за междукултурна комуникация и осъзнаване
многообразието, трябва да се оранизират дейности за „разтопяване на ледовете“,
Ръководството за потребителя на уебсайта на MaMuMi, което дава възможност
фасилитаторите да изградят връзка с участниците преди музикалната работилница
MaMuMi. Тези упражения бяха адаптирани след извършване на проучванията.

на
от
на
на
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Партньори в проекта: лога и данни за контакт

Уебсайт: www.asoccaminos.org

Уебсайт: csicy.com
Facebook: facebook.com/CSI.CYPRUS
Instagram: instagram.com/csi_cy

Уебсайт: www.danilodolci.org

Уебсайт: eng.inn.no

Уебсайт: www.kmop.gr

Уебсайт: knowandcan.com

Website: www.glos.ac.uk
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