ПРОЕКТ

ОТВОРЕНИ ДАННИ
ЗА УМНИ ГРАДОВЕ

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА

Организациите, ангажирани в проекта в лицето на ИКТ Клъстер – Варна и ВСУ
„Черноризец Храбър“, възнамеряват да работят по посока на устойчивото развитие на
проекта и след неговото приключване. Разработената отворена база данни подлежи на
постоянно подобрение и модифициране съобразно тенденциите и добрите практики за
споделяне на данни.
За да се осигурят поддържане и развитие на отворената база данни, се планират
активности, популяризиращи отварянето и създаването на нови бази данни, свързани с
града като своеобразна практика, отразяваща съвременния аспект на социалната
отговорност на ИТ бизнеса и гражданите.
За да се осигури устойчивото развитие на проекта, се планира достъпът до
отворената база данни и интерактивната карта да бъде свободен в интернет, като в
същото време се осигурят нива на достъп на администратори, които ще верифицират
всички данни и ще могат да допълват, видоизменят и разширяват наличната
информация.
Екипът на проекта предлага следните дейности и инициативи с цел постигане на
устойчивост по темата за развитие на практики за отворени данни:
1. Публикуване на информация за отделните дейности по проекта в рамките на
специализрани издания по информатика и архитектура и управление на градовете.
2. Катедра „Архитектура и урбанизъм“ на ВСУ продължава провеждането на
студентски работилници с тенденция това да се превърне в ежегодно събитие. Поради
големия външен интерес ще има и работилница с участие на архитекти и дизайнери,
които ще дават идеи за съществуващи сгради и пространства, които са общинска
собственост. По този начин всеки ще има възможност да изрази активната си
гражданска позиция за места, които смята за важни или намира за нефункционални.
Благодарение на съвместната лаборатория между Община Варна и ВСУ „Черноризец
Храбър“ – „Варна – град на хората“, може да се продължи в посока на разработване на
идейни проекти за изоставени или дисфункционални сгради и територии. По този
начин студентите се учат на отговорност пред обществото и средата, която ни
заобикаля.
3. Катедра „Информатика и икономика“ ще поддържа и развива базите данни и
софтуерните решения, разработени по проекта 2018. Катедра „Информатика и
икономика“ и ИКТ Клъстер – Варна ще организират съвместен панел в конференция на
ВСУ през юни 21, на който ще поканят и други градове да споделят опит: “Open Data
for Smart Cities Smart Citizen Summit”.

4. Предложения към секретар на Община Варна в резултат от работата по проекта:
1. Верификация на информацията;
2. Публикуване на сайта на Община Варна;
3. Постоянен екип от ИТ отдела на Община Варна, Катедра „Информатика и
икономика“ на ВСУ и ИКТ Клъстер – Варна за поддръжка и развитие на
темата „отворени данни“ и създаване на такъв портал през 2018 г.,
opendata.varna.bg .
5. Предизвикателство към ИКТ Клъстер – Бургас и Община Бургас
6. Предложение към РУО и Дирекция „Младежки дейности и образование“ за
разширяване на дейности по проекта към учащите във варненски средни училища.
7. Осигуряване на повече публичност по темите за отворени данни и технологиите за
достъп до данни сред обществеността на Варна и организиране на изложба и събития с
партньорството на Регионална библиотека "Пенчо Славейков"- Варна.
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